
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT MOVE 
SCENARIUSZE DO WARSZTATÓW 

Moduł B 



 

 

Moduł 

Budowanie odpowiedzialności za powierzone zadania 

Ilość uczestników 

10-14 

Cel główny 

Wykształcenie w uczestnikach odpowiedzialności za zadania, których się podejmują. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S1 

Tytuł 

Miś i Pajac 

Ogólny opis 

W ramach warsztatu uczestnicy doświadczą efektów nieskoordynowanej pracy. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- materiały plastyczne (kartki a4, gazety, mazaki, 
kredki, klej, sznurek, taśma klejąca, nożyczki, 
klej, inne) 

- wycięte tematy prac 

 

70 min  

 

ĆWICZENIE 1 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca plastyczna 

Podział uczestników 

Praca indywidualna 

Materiały Czas trwania 

- materiały plastyczne (kartki a4, gazety, mazaki, 
kredki, klej, sznurek, taśma klejąca, nożyczki, 
klej, inne) 

- wycięte tematy prac 

 

 

20 min 

BUDOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE ZADANIA 



Rezultaty szczegółowe  

● aktywizacja uczestników 

● przygotowanie pracy do kolejnych ćwiczeń 

 

 

Polecenie dla uczestników 

Za chwilę dostaniesz karteczkę z tematem pracy do wykonania. Będzie to praca indywidualna i ma 
odzwierciedlać twoją wizję danego tematu. Możesz użyć przygotowanych materiałów plastycznych 
oraz wszystkiego co przyjdzie Ci do głowy.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po przekazaniu polecenia uczestnikom, udostępnij im materiały plastyczne. Rozdaj uczestnikom 
wycięte wcześniej i pomieszane paski z tematami prac. Jeżeli uczestników jest więcej niż tematów 
do pracy, wskaż kto ma pracować w parze. A jeżeli uczestników jest za mało, możesz zrezygnować 
z pracy nad Pajacem lub rozdać dodatkowe tematy osobom, które jako pierwsze skończą pracę. 
Pamiętaj, że wszyscy uczestnicy muszą być zaangażowani oraz o zrealizowaniu wszystkich 
elementów Misia/Pajaca. 

Staraj się nie udzielać uczestnikom dodatkowych wyjaśnień, niech to będzie ich samodzielna praca. 
Każda forma pracy jest dobra: rysunek, rzeźba, pantomima, opowieść itd.  
Im większa różnorodność, tym lepiej, ale staraj się nic nie sugerować. Na pytania odpowiadaj: zrób 
jak czujesz. 

Po zakończeniu prac przez wszystkich uczestników przejdź do ćwiczenia 2. 

Tematy prac: 

 

Głowa misia 

Prawa ręka misia 

Lewa ręka misia 

Tułów misia 

Prawa noga misia 

Lewa noga misia 

 

Głowa pajaca 

Prawa ręka pajaca 

Lewa ręka pajaca 

Tułów pajaca 

Prawa noga pajaca 

Lewa noga pajaca 
 

 



ĆWICZENIE 2 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca plastyczna 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- sznurek, taśma klejąca, nożyczki, klej 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

● uczestnicy doświadczają efektów nieskoordynowanej pracy, której poszczególne elementy 
powstawały w oderwaniu od siebie 

● uczestnicy dostrzegają problemy i konflikty jakie może powodować wykonywanie zadań 
bez poczucia odpowiedzialności za finalne dzieło 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się teraz w dwa zespoły:  

zespół I: osoby tworzące Misia 

zespół II: osoby tworzące Pajaca 

i połączcie swoje prace w taki sposób aby powstała cała postać, którą później przedstawicie 
pozostałym uczestnikom opowiadając dodatkowo jej historię. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Wykorzystując przygotowane materiały uczestnicy łączą swoje prace, tworząc całą postać 
Misia/Pajaca. Im bardziej niedopasowane będą części danej postaci, tym lepiej! 

Pozostaw uczestnikom przestrzeń do kreatywności i samodzielnego pokonywania trudności. 

Po zakończeniu łączenia prac, poproś uczestników o ich przedstawienie. Dopytuj o historię danej 
postaci. Pozwól się grupie przy tym dobrze bawić i wykazać się kreatywnością. 

 

ĆWICZENIE 3 – S1 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak podziału 

Materiały Czas trwania 

- brak 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

● uczestnicy dostrzegają problemy i konflikty jakie może powodować wykonywanie zadań 
bez poczucia odpowiedzialności za finalne dzieło 



Polecenie dla uczestników 

Polecenie 1: Opowiedzcie co czuliście gdy dowiedzieliście się, że macie połączyć swoją pracę z 
innymi w całą postać oraz jak przebiegał ten proces. 

Polecenie 2: Czy zdarzyło Ci się kiedyś pracować nad projektem, gdzie poszczególne elementy do 
siebie nie pasowały lub nie spełniały oczekiwań? Czy zdarzyło Ci się pracować nad projektem, na 
którym innym nie zależało i wykonywali swoją pracę niedbale i bez zaangażowania? Opowiedz nam 
o tym. 

Polecenie 3: Wyobraź sobie, że pracujesz nad projektem, w którym poszczególni podwykonawcy 
oddają składowe dzieła całkowicie do siebie nie pasujące – czego wymagałoby doprowadzenie 
prac do końca? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Poprowadź dyskusję w taki sposób aby uczestnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy 
nad projektem, gdzie członkowie zespołu/podwykonawcy nie przejmują się efektem końcowym. 
Możesz swobodnie zmieniać polecenia i zadawać dodatkowe pytania. Postaraj się aby jak 
najwięcej osób się wypowiedziało. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S2 

Tytuł 

Moja odpowiedzialność 

Ogólny opis 

W trakcie ćwiczeń uczestnicy scharakteryzują siebie jako osoby odpowiedzialne oraz opracują 
definicję osoby odpowiedzialnej za powierzone zadania. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

 

50 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach 

Podział uczestników 

Dwójki 

Materiały Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

15 min 



Rezultaty szczegółowe 

Opracowanie charakterystyki osoby odpowiedzialnej za powierzone zadania 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary, a następnie na kartkach a4 opiszcie jak zachowujecie się, gdy jesteście 
odpowiedzialni za powierzone zadanie.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Jeżeli uczestnicy o to poproszą, możesz podsunąć im pytania pomocnicze: 

Jak się zachowuje osoba odpowiedzialna za powierzone zadanie? 
Co czuje osoba odpowiedzialna za powierzone zadanie? 
Jak działa osoba odpowiedzialna za powierzone zadanie? 
Jak się komunikuje z zespołem osoba odpowiedzialna za powierzone zadanie? 
Co robi osoba odpowiedzialna za powierzone zadanie, gdy czegoś potrzebuje? 

Itp. 

 

ĆWICZENIE 2 – S2 

Rodzaj aktywności 

Szybka seria wypowiedzi 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

- brak 5 min 

Rezultaty szczegółowe  

Poznanie charakterystyki osoby odpowiedzialnej za powierzone zadania 
 

Polecenie dla uczestników 

Zaczynając od osoby siedzącej po mojej lewej stronie, niech każdy z was wymieni wybraną cechę  
lub sposób zachowania osoby odpowiedzialnej za powierzone zadanie.  
 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Jeżeli to możliwe, usiądźcie w kręgu. Możesz w dowolny sposób określić kolejność wypowiedzi, 
zadbaj tylko aby sesja się nie przedłużała. Każdy powinien powiedzieć co najmniej jedną cechę.  

 

 

 

 



ĆWICZENIE 3 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Trzy grupy 

Materiały Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy tworzą trzy definicje osoby odpowiedzialnej za powierzone zadania. 

Polecenie dla uczestników 

Za chwilę podzielicie się na trzy grupy. Waszym zadaniem jest spisanie na kartach flipchart definicji 
osoby odpowiedzialnej za powierzone zadanie. 

Po zakończeniu prac każda z grup przedstawi pozostałym uczestnikom opracowaną przez siebie 
definicję. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Podziel uczestników na trzy grupy i wyposaż ich w niezbędne materiały. Po zakończeniu prac niech 
każda grupa przedstawi opracowaną definicję. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S3 

Tytuł 

Dekalog odpowiedzialności 

Ogólny opis 

Uczestnicy określają potrzeby pracowników oraz obowiązki przełożonych, których realizacja jest 
niezbędna do uzyskania odpowiedzialności za powierzone zadania.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

50 min. 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 1 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca grupowa 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

25 min. 

Rezultaty szczegółowe  

● Opracowanie potrzeb pracownika w zakresie odpowiedzialności za zadania. 

● Określenie, co musi zapewnić przełożony, aby pracownik był odpowiedzialny za swoje 
zadania. 

Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na dwie grupy (podziału może dokonać również trener).  

Zadaniem grupy I jest opracowanie listy: Czego potrzebuję jako pracownik, aby być 
odpowiedzialnym za powierzone mi zadania. Na przykład: swoboda działania, prawo do błędu itp. 

Zadaniem grupy II jest opracowanie listy: Co muszę zapewnić/jakie warunki stworzyć moim 
pracownikom jako pracodawca, aby chcieli się angażować i podejmować odpowiedzialność za 
zadania. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po wykonaniu zadania, grupy prezentują wyniki swojej pracy pozostałym uczestnikom. Zadbaj o to 
aby kartki flipchart były zatytułowane np.: potrzeby pracownika / obowiązki pracodawcy. 

 

ĆWICZENIE 2 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca grupowa 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

25 min. 

Rezultaty szczegółowe  

Opracowanie dekalogu odpowiedzialności pracownika i pracodawcy. 



Polecenie dla uczestników 

Po zakończeniu ćwiczenia 1 – Przekażcie sobie teraz swoje prace jako źródło inspiracji. Na 
podstawie opracowanych list oraz waszych doświadczeń opracujcie teraz dekalog, czyli zbiór 10 
nakazów/reguł do przestrzegania przez pracownika i szefa. 

Grupa I: opracujcie dekalog szefa, czyli stanowcze wytyczne lub zakazy dla przełożonego. Zapiszcie, 
jak powinien zachowywać się szef, jakie warunki stworzyć, aby pracownicy angażowali się w 
wykonywane zadania i czuli się za nie odpowiedzialni. 

Grupa II:  opracujcie dekalog pracownika, czyli 10 wytycznych jak powinien działać pracownik, aby 
można było o nim powiedzieć, że jest zaangażowany i odpowiedzialny za powierzone zadania. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Grupy opracowują listy 10 nakazów/zakazów zgodnie z przedstawionym podziałem i zapisują je na 
kartach flipchart. Po zakończeniu pracy uczestnicy dokonują prezentacji. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S4 

Tytuł 

Przeciąganie liny 

Ogólny opis 

W trakcie warsztatu uczestnicy odegrają scenkę, a następnie omówią swoje spostrzeżenia. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- wycięte karteczki z poleceniami dla 
uczestników 
- kartki flipchart 

- markery flipchart 

75 min. 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S4 

Rodzaj aktywności 

Scenka teatralna 

Podział uczestników 

4 ochotników + widownia 

Materiały Czas trwania 

- wycięte karteczki z poleceniami dla 
uczestników 

25 min. 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy obserwują z jakimi trudnościami związana jest realizacja zadań, gdy współpracownicy 
nie angażują się w ich wykonanie. 



Polecenie dla uczestników 

Potrzebuję 4 śmiałków do odegrania scenki teatralnej. Kto się zgłasza? 

Po wyborze aktorów, przydziel im role.  

Przygotujcie się do odegrania scenki w taki sposób, aby inni uczestnicy nie poznali waszego 
zadania. 

Obserwatorów proszę o przygotowanie miejsca pod scenę i widowni oraz o zajęcie miejsc. Za 
chwilę zaczynamy przedstawienie. 

Przed rozpoczęciem scenki dopowiedz: 
Wasz zespół ma 6 tygodni/6 spotkań na skończenie zadania. Po każdym spotkaniu wstańcie i 
obejdźcie swoje krzesło. Ja będę kontrolował czas i informował o skończonym czasie, gdyby 
spotkanie się przedłużało. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zachęć uczestników do dobrowolnego zgłoszenia się do udziału w zadaniu. Udziel im niezbędnych 
porad i zachęć do wytrwałości.  

Zadania dla uczestników: 

Koordynator Twoim zadaniem jest skoordynować pracę nad powstaniem nowej strony 
firmowej. W wykonaniu zadania musisz polegać na pracy zewnętrznych 
specjalistów, których nie jesteś przełożonym. Wykorzystaj siłę perswazji do 
realizacji zadania. Masz 6 tygodni/6 spotkań na realizację zadania. 

Grafik Jesteś firmowym grafikiem. Wykonanie strony jest dla Ciebie dodatkowym 
zadaniem i nie jest twoim priorytetem. Przed podjęciem prac oczekuj 
wytycznych na piśmie. Na realizację szaty graficznej strony potrzebujesz 
tygodnia. 

Programista Jesteś firmowym programistą. Nie masz czasu na dodatkowe zlecenia. Nie 
potrafisz jednak odmawiać, dlatego często się godzisz, a później nie 
dotrzymujesz terminu. Na opracowanie strony potrzebujesz dwóch tygodni, 
jednak mimo wcześniejszym deklaracjom o podjęciu prac, zaczniesz realizować 
stronę dopiero po 4 spotkaniu. 

Copyrighter Odpowiadasz za pisanie artykułów i treści marketingowych. Nie rozumiesz 
dlaczego masz poprawiać coś co jest dobre, bo obecna strona Ci się podoba. 
W końcu jednak zgodzisz się opracować nowe treść. Na wykonanie pracy 
potrzebujesz tygodnia, ale możesz się tym zająć dopiero po 3 spotkaniu.  

 

Jeżeli czujesz, że spotkanie utknęło w martwym punkcie zakończ je (uczestnicy muszą obejść 
krzesło i zaczynają nowe spotkania). Po zakończeniu scenki poproś aktorów, aby zrzucili z siebie 
rolę – niech strząsną ją z siebie podskokami lub tak jakby strzepywali kurz z ubrania. Następnie 
zaproś wszystkich do zajęcia miejsc w kręgu.  

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 2 – S4 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 25 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy rozumieją z jakimi trudnościami związany jest brak zaangażowania współpracowników 
we wspólne zadania. 

Uczestnicy rozumieją, że do płynnej realizacji zadań wymagane jest poczucie odpowiedzialności u 
wszystkich pracowników. 

Polecenie dla uczestników 

Zapraszam Was do podzielenia się swoimi odczuciami na temat przebiegu scenki. Zacznijmy od 
aktorów, co czuliście w trakcie kolejnych spotkań? 

Po tym, gdy aktorzy się wypowiedzą zaproś też innych do udziału w dyskusji. 

A co wy (widownia) zauważyliście w całym procesie i jak oceniacie postawy poszczególnych 
postaci? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Poprowadź dyskusję. Niech w pierwszej kolejności wypowiedzą się aktorzy. Dopytuj uczestników o 
ich spostrzeżenia i podobne doświadczenia z życia. 

 

ĆWICZENIE 3 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart  

25 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy potrafią identyfikować brak zaangażowania i współpracowników. 

Uczestnicy znają sposoby na przeciwdziałanie braku odpowiedzialności za realizowane zadania u 
współpracowników. 

 



Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na dwie grupy. 

Na kartach flipchart odpowiedzcie na dwa pytania: 

Jak rozpoznać brak zaangażowania u współpracowników? 

Jak przeciwdziałać/walczyć z brakiem odpowiedzialności za realizowane zadania? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po zakończeniu prac przez obie grupy, zaproś uczestników do zaprezentowania opracowanych 
materiałów. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S5 

Tytuł 

Budujemy most 

Ogólny opis 

Uczestnicy budują most ucząc się w ten sposób współpracy i odpowiedzialności za realizowane 
zadania. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- plastelina 
- trzy paczki patyków do szaszłyków 
- kartki a4 

45 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca techniczna 

Podział uczestników 

3 grupy 

Materiały Czas trwania 

- plastelina 

- trzy paczki patyków do szaszłyków 

- kartki a4 

25 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy potrafią współpracować przy wspólnym projekcie. 

 

 



Polecenie dla uczestników 

Za chwilę zostaniecie podzieleni na trzy grupy. Waszym zadaniem będzie zbudowanie mostu nad 
szerszą krawędzią kartki a4. Wyobraźcie sobie, że kartka to rzeka – zbudujcie nad nią most. Do 
dyspozycji macie paczkę patyków do szaszłyków oraz plastelinę. Powodzenia! 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Podziel uczestników na trzy grupy i rozdaj im niezbędne materiały. Podstawy mostu powinny być 
ulokowane po za kartką. Most może mieć wsporniki opierające się na kartce. 

 

ĆWICZENIE 2 – S5 

Rodzaj aktywności 

Prezentacja 

Podział uczestników 

Trzy grupy – zgodnie z poprzednim ćwiczeniem 

Materiały Czas trwania 

Brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Określenie warunków dobrej współpracy w zespołach wieloosobowych. 

Polecenie dla uczestników 

Przedstawcie nam teraz swój most. Opowiedzcie jego historię oraz omówcie proces jego 
powstawania i role jakie przyjmowaliście. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Aktywnie dopytuj uczestników o warunki dobrej współpracy oraz podział ról. Czy wszyscy byli 
zaangażowani? 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S6 

Tytuł 

Anioły i diabły 

Ogólny opis 

W trakcie warsztatu uczestnicy utrwalą plusy i minusy bycia odpowiedzialnym i zaangażowanym. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

45 

 



 

ĆWICZENIE 1 – S6 

Rodzaj aktywności 

Scenka teatralna 

Podział uczestników 

Trzy grupy 

Materiały Czas trwania 

Brak 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Utrwalenie plusów i minusów bycia odpowiedzialnym i zaangażowanym. 
  

Polecenie dla uczestników 

Zabawimy się teraz w anioły i demony. Za chwilę podzielicie się na trzy grupy. 

Grupa I: Anioły – osoby, które będą przekonywać innych, że warto być odpowiedzialnym za swoją 
pracę. 

Grupa II: Diabły – osoby, które będą przekonywać innych, że warto NIE warto się angażować. 

Grupa III: Uczestnicy poddawani namowom. 

Celem Aniołów i diabłów jest przeciągnięcie na swoją stronę uczestników grupy III. Nie wolno Wam 
przy tym używać siły, możecie używać tylko argumentów słownych. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Ustaw grupę I ok 3m od grupy II, a pośrodku nich wskaż miejsce dla członków grupy III.  

 

ĆWICZENIE 2 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Trzy grupy 

Materiały Czas trwania 

- kartki flipchart 

- markery flipchart 

30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Utrwalenie plusów i minusów bycia odpowiedzialnym i zaangażowanym. 



Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na trzy grupy i opracujcie na kartach flipchart następujące tematy. 

Grupa I: Jak postrzegane są osoby odpowiedzialne za realizowane zadania? 
Grupa II: Czy warto być zaangażowanym w swoją pracę? 
Grupa III: Jak bycie odpowiedzialnym za powierzone zadania wpływa na karierę zawodową? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zapisz tematy do opracowania w widocznym miejscu. Po zakończeniu pracy poproś uczestników o 
zaprezentowanie wyników swojej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moduł 

Praca zespołowa 

Ilość uczestników 

10-14 

Cel główny 

Zrozumienie mechanizmów pracy zespołowej oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystywania w 
praktyce. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S1 

Tytuł 

Moja historia 

Ogólny opis 

Uczestnicy dzielą się opowieściami ze swojego życia i na ich podstawie identyfikują fazy projektu. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

- karta flipchart lub whiteboard 

- pisaki flipchart/whiteboard 

60 min 

 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S1 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Pary 

Materiały Czas trwania 

Brak 20 min 

PRACA ZESPOŁOWA 



Rezultaty szczegółowe  

Wymiana doświadczeń z pracy zespołowej. 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary, a następnie opowiedzcie sobie o dwóch przykładowych pracach 
zespołowych w których braliście udział. Jedna z historii niech dotyczy życia prywatnego, a druga 
pracy zawodowej. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

W trakcie trwania ćwiczenia zachęcaj uczestników do aktywnego słuchania i dopytywania o 
szczegóły. 

 

ĆWICZENIE 2 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Pary 

Materiały Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

- karta flipchart lub whiteboard 

- pisaki flipchart/whiteboard 

20 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy identyfikują fazy projektów zespołowych. 

Polecenie dla uczestników 

Zostańcie w parach. Wybierzcie dwie opowieści i rozpiszcie na ich podstawie fazy projektu zgodnie 
z zapisanymi przykładami. 

 

Zapisz na tablicy: 

- Inicjacja 

- Planowanie 

- Realizacja 

- Monitoring i kontrola 

- Zamknięcie 

Opis przebiegu ćwiczenia 

W razie potrzeby podpowiedz uczestnikom jakie działania rozpisać w konkretnej fazie. 

 



ĆWICZENIE 3 – S1 

Rodzaj aktywności 

Prezentacja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy utrwalają fazy projektów zespołowych. 

Polecenie dla uczestników 

Zapraszam Was teraz do kręgu. Kto jest gotów do podzielenia się swoją historią i pracą?  

 
Gdy ktoś się zgłosi: Najpierw opowiedz nam w skrócie swoją historię, a później przedstaw nam 
opracowane na jej podstawie etapy projektu. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zachęć uczestników do prezentacji swoich prac. Omówcie przynajmniej 3 historie. Jeżeli chętnych 
będzie więcej, pozwól się wypowiedzieć każdemu (po jednej historii). 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S2 

Tytuł 

Role 

Ogólny opis 

Uczestnicy doświadczają różnych ról w pracy zespołowej oraz identyfikują związane z nimi 
zachowania. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- dwa zestawy wyciętych ról 

- kartki a4 

- pisaki 

55 min 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 1 – S2 

Rodzaj aktywności 

Ćwiczenie ruchowe / dyskusja 

Podział uczestników 

Trójki 

Materiały Czas trwania 

Brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Doświadczenie roli lidera, eksperta i wykonawcy. 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w trójki i stańcie za sobą, kładąc sobie ręce na ramionach, tworząc mini pociąg. 
Pierwsza osoba jest lokomotywą i w trakcie ćwiczenia musi mieć zamknięte oczy. Może jednak 
lekko wystawić ręce jako dla ochrony przed ewentualną kolizją. Osoba zajmująca miejsce po 
środku, ma otwarte oczy, ale nie wolno jej podejmować samodzielnych decyzji. Może tylko 
przekazywać sygnały jakie otrzyma od maszynisty będącego na końcu pociągu. Maszynista kieruje 
pociągiem w sposób niewerbalny (nie wydając dźwięków). Wszystko jasne? 

Starajcie się prowadzić swoje pociągi ciekawymi trasami, unikając jednak kolizji. Na mój znak 
ruszacie. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po około 2-3 minutach zarządź zmianę ról. Osoba będąca lokomotywą przechodzi na miejsc. 
maszynisty. Po kolejnych 2-3 minutach znów dokonaj zmiany, tak aby każdy z uczestników mógł 
doświadczyć każdej roli. 

Po zakończeniu ćwiczenia zaproś wszystkich do zajęcia miejsca w kręgu i poproś uczestników, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami. Zapytaj, co czuli w każdej z ról. 

 

ĆWICZENIE 2 – S2 

Rodzaj aktywności 

Scenka teatralna 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- dwa zestawy wyciętych ról 

- kartki a4 

- pisaki 

15 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Identyfikacja zachowań wspomagających i przeszkadzających w pracy grupowej. 



Polecenie dla uczestników 

Za chwilę zostaniecie podzieleni na dwa zespoły. Każdy z Was wylosuje rolę do  odegrania. 
Zadaniem zespołu jest zaplanowanie listy 10 rzeczy, które zabierzecie ze sobą w odległą podróż  
w góry, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji. Na wykonanie zadania macie 15 min.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Rozdaj uczestnikom wycięte role: 

 

LIDER – nadaje ton pracy zespołu, ma wizję celu, motywuje do pracy 

MĄDRALA - Wszystko wie najlepiej, nieustannie się wymądrza i poucza innych 

MEDIATOR – Dba o dobrą atmosferę, łagodzi spory, kieruje dyskusje w konstruktywną stronę 

BUNTOWNIK – jest przeciw wszelkim propozycjom, które nie są jego 

PODWYKONAWCA – nic nie proponuje, na wszystko się godzi 

KLAUN – stara się obrócić wszystko w żart, najważniejsza dla niego jest dobra zabawa 

TCHÓRZ – martwi się, czy sobie poradzi, wszędzie widzi zagrożenie 

MOTYWATOR – popycha prace do przodu i zachęca innych do aktywnego udziału 

 

 

LIDER – nadaje ton pracy zespołu, ma wizję celu, motywuje do pracy 

MĄDRALA - Wszystko wie najlepiej, nieustannie się wymądrza i poucza innych 

MEDIATOR – Dba o dobrą atmosferę, łagodzi spory, kieruje dyskusje w konstruktywną stronę 

BUNTOWNIK – jest przeciw wszelkim propozycjom, które nie są jego 

PODWYKONAWCA – nic nie proponuje, na wszystko się godzi 

KLAUN – stara się obrócić wszystko w żart, najważniejsza dla niego jest dobra zabawa 

TCHÓRZ – martwi się, czy sobie poradzi, wszędzie widzi zagrożenie 

MOTYWATOR – popycha prace do przodu i zachęca innych do aktywnego udziału 

 

Zadbaj o to aby po zakończeniu zadania, uczestnicy zrzucili z siebie rolę podskokami lub otrzepując 
się jakby chcieli strząsnąć kurz z ubrania. 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 3 – S2 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Identyfikacja zachowań wspomagających i przeszkadzających w pracy grupowej. 

Polecenie dla uczestników 

Usiądźmy w kręgu. Przedstawcie opracowane przez siebie listy i opowiedzcie jak Wam się 
pracowało w tych zespołach? Jakie zachowania pomagały Wam w podejmowaniu decyzji, a jakie 
Wam przeszkadzały? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zachęcaj uczestników do aktywnego udziału w dyskusji, dopytując o szczegóły procesu 
decyzyjnego. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S3 

Tytuł 

Trójkąty zależności 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozumieją, że każde działanie powoduje reakcję. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Brak 45 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S3 

Rodzaj aktywności 

Ćwiczenie ruchowe 

Podział uczestników 

3 osoby + reszta grupy 

Materiały Czas trwania 

Brak 10 minut 



Rezultaty szczegółowe  

Zrozumienie zależności między działaniem podejmowanym przez członków zespołu. 

Polecenie dla uczestników 

Potrzebuję trzech ochotników.  
Po zgłoszeniu się ochotników: Wyjdźcie na chwilę ze mną z sali.  
Polecenie dla ochotników: Gdy wrócicie do sali i rozpoczniemy ćwiczenie zacznijcie się poruszać 
powoli w dowolnych kierunkach. A teraz zaczekajcie, aż Was poproszę. 
 

Wróć do reszty grupy i przekaż polecenie: Po rozpoczęciu ćwiczenia dyskretnie wybierz sobie dwie 
osoby w stosunku do których będziesz utrzymywać stałą pozycję i odległość reagując na ich ruch. 

 

Zawołaj ochotników do sali. Ustawcie się w dowolnym miejscu sali i na mój znak zacznijcie się 
poruszać. 

 

START   

Opis przebiegu ćwiczenia 

Jeżeli uczestnicy zaczną poruszać się zbyt szybko lub będą wpadać na siebie, zatrzymaj ćwiczenie i 
zacznij je od nowa. Niezależnie od przebiegu ćwiczenia przeprowadź je co najmniej dwa razy. 

 

ĆWICZENIE 2 – S3 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Zrozumienie zależności między działaniem podejmowanym przez członków zespołu. 

Polecenie dla uczestników 

Porozmawiajmy o tym, co się tutaj w zasadzie wydarzyło? Opowiedzcie o tym dlaczego 
poruszaliście się w taki sposób i co czuliście w trakcie wykonywania tego ćwiczenia. 

 

Po zabraniu głosu przez uczestników dopytaj dodatkowo: A jak sądzicie, jaki związek ma to 
ćwiczenie z pracą zespołową? Czy to, co się wydarzyło ma związek z działaniami w naszej pracy i 
życiu? 

 

 



Opis przebiegu ćwiczenia 

Zadawaj dodatkowe pytania do wypowiedzi uczestników, ukierunkowując ich na myśl, że każde 
działanie wywołuje reakcję innych (jawną lub nie). 

 

 

ĆWICZENIE 3 – S3 

Rodzaj aktywności 

Gra 

Podział uczestników 

Dwójki 

Materiały Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

20 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Analiza strategii współpracy. 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary i zagrajcie w grę. Waszym celem jest zdobycie jak największej ilości punktów 
w ciągu 10 rund. Jedna runda oznacza ruch każdej ze stron. Na kartce zapisujcie swoje punkty. Gra 
polega na daniu swojemu rywalowi uśmiechu lub bomby. Uśmiech oznacza, że każdy z Was dostaje 
jeden punkt. Bomba oznacza pozyskanie dla siebie 3 punktów i jednoczesne odebranie 3 punktów 
przeciwnikowi. Zagrajcie kilka razy testując różne strategie. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zapisz w widocznym miejscu: 

Uśmiech = +1 +1 

Bomba = +3 -3 

 

Po zakończeniu ćwiczenia omów jego przebieg i najskuteczniejsze strategie. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S4 

Tytuł 

Podejmij decyzję 

Ogólny opis 

W toku warsztatu uczestnicy przeanalizują i doświadczą różnych sposobów podejmowania decyzji 
w pracy zespołowej oraz związanych z nimi dylematów, możliwości, konsekwencji i stojących za 
nimi wartości. 

 



Materiały do zajęć Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery flipchart 

- wycięte tematy do opracowania  

- wycięty temat scenki teatralnej 

 

70 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca grupowa 

Podział uczestników 

Cztery grupy 

Materiały Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery flipchart 

- wycięte tematy do opracowania 

 

 

40 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy poznają cztery sposoby podejmowania decyzji w pracy zespołowej oraz potrafią je 
scharakteryzować. 

 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w 4 zespoły. Zadaniem każdej grupy będzie scharakteryzowanie jednego ze 
sposobów podejmowania decyzji w zespole. W szczególności pamiętajcie aby wasz opis zawierał 
związane z nimi dylematy, możliwości, konsekwencje i stojące za nimi wartości.  

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Pozwól uczestnikom podzielić się na 4 grupy lub sam dokonaj podziału. Wyposaż grupy w karty 
flipchart i markery, a następnie wręcz każdej z grup jeden z tematów: 

 

Podejmowanie decyzji większością głosów. 
Pamiętajcie o uwzględnieniu: dylematów, możliwości, konsekwencji i wartości. Na koniec 
opracujcie rekomendację – w jakim zespole, w jakiej sytuacji model ten sprawdzi się najlepiej. 
 

Konsensus 

Pamiętajcie o uwzględnieniu: dylematów, możliwości, konsekwencji i wartości. Na koniec 
opracujcie rekomendację – w jakim zespole, w jakiej sytuacji model ten sprawdzi się najlepiej. 
 



Jednoosobowa decyzja lidera / szefa. 

Pamiętajcie o uwzględnieniu: dylematów, możliwości, konsekwencji i wartości. Na koniec 
opracujcie rekomendację – w jakim zespole, w jakiej sytuacji model ten sprawdzi się najlepiej. 
 

Decyzja wybranej grupy osób. 

Pamiętajcie o uwzględnieniu: dylematów, możliwości, konsekwencji i wartości. Na koniec 
opracujcie rekomendację – w jakim zespole, w jakiej sytuacji model ten sprawdzi się najlepiej. 
 

 

Po zakończeniu prac, niech każda grupa dokona prezentacji. 

 

 

ĆWICZENIE 2 – S4 

Rodzaj aktywności 

Scenka teatralna  

Podział uczestników 

6 ochotników + widownia 

Materiały Czas trwania 

- wycięty temat scenki teatralnej 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy doświadczają sytuacji, w której odbiera im się prawo głosu w ważnej dla nich sytuacji. 

Polecenie dla uczestników 

Potrzebuję 6 ochotników do odegrania krótkiej scenki teatralnej, w tym autorytarnego szefa lub 
szefową. Kto się zgłasza? 

Przygotujcie krótką scenkę zgodnie z opisem, który zaraz Wam wręczę. Postarajcie się oddać 
emocje jakie mogłyby odczuwać osoby, które znalazłyby się w takiej sytuacji. 

Pozostałe osoby bardzo proszę o przygotowanie miejsca. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Temat scenki teatralnej: 

Jesteście zespołem specjalistów, który od pół roku pracuje nad dużym projektem. 
Niespodziewanie na spotkanie przychodzi dyrektor generalny i informuje Was o nieodwołalnym 
zamknięciu projektu nie tłumacząc przyczyn swojej decyzji. 

 

Po zakończonej scenie poproś uczestników, aby zrzucili z siebie rolę otrzepując się tak, jakby 
strzepywali z siebie kurz.  

 

 



ĆWICZENIE 3 – S4 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

- brak 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy uczą się komunikować trudne decyzje. 

Polecenie dla uczestników 

Powiedzcie co czuliście w trakcie odgrywania tej scenki? Jakie emocje Wam towarzyszyły? 

 

Czy jest jakiś lepszy sposób, w który można by było przekazać zespołowi taką decyzję? Jakie 
warunki powinny zostać spełnione, aby zespół mógł pogodzić się z podjętą decyzją. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Stwórz przestrzeń do wypowiedzenia się przez wszystkich aktorów, a następnie zmotywuj 
uczestników do odnalezienia najlepszego zakomunikowania takiej decyzji. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S5 

Tytuł 

Dogadajmy się 

Ogólny opis 

Uczestnicy uczą się aktywnej komunikacji w zespole. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- karty flipchart 
- markery flipchart 

50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 1 – S5 

Rodzaj aktywności 

Rozmowa w parach 

Podział uczestników 

Pary 

Materiały Czas trwania 

- brak 

 

25 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy uczą się aktywnego słuchania.  

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary i opowiedzcie sobie nawzajem o jakimś wydarzeniu z własnego życia. 
Podczas gdy jedna osoba będzie opowiadać, druga niech w żaden sposób nie reaguje na to co 
słyszy. Ważne abyście nic nie mówili, nie potakiwali ani nie wykonywali innych gestów. Możecie 
nawet na siebie nie patrzeć. 

 

Po ok 5-8 min wydaj kolejne polecenie: 

Teraz zmieńcie się w parach i ponownie opowiedzcie sobie nawzajem historię z życia – może to być 
ta sama historia. Tym razem jednak gdy będziecie słuchać opowieści, utrzymujcie kontakt 
wzrokowy oraz w naturalny sposób potakujcie i używajcie mimiki. 

 

Po ok 5-8 min wydaj kolejne polecenie: 

Po raz kolejny zmieńcie rozmówcę. Tym razem słuchajcie bardzo aktywnie - wczujcie się w 
opowieść, wyrażajcie emocje, dopytujcie o szczegóły, używajcie parafrazy. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zadbaj o stosowanie się do instrukcji na każdym z etapów. 

 

ĆWICZENIE 2 – S5 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 25 min 

 



Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy rozumieją znaczenie aktywnego słuchania. 

 

Polecenie dla uczestników 

Opowiedzcie teraz, co czuliście na każdym z etapów poprzedniego ćwiczenia – zarówno jako osoba 
opowiadająca jak słuchająca. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zadbaj o to aby każdy z uczestników się wypowiedział. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S6 

Tytuł 

Nasz projekt 

Ogólny opis 

W trakcie warsztatu uczestnicy przejdą przez proces przygotowania  projektu oraz określenie ról. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- karty flipchart 
- markery flipchart 
- wycięte karty z opisem projektu do 
opracowania 

60 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca grupowa 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery flipchart 

- wycięte karty z opisem projektu do 
opracowania 

 

40 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy wspólnie planują realizację projektu. 

 



Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na dwie grupy. Waszym zadaniem będzie przygotować realizację wybranego 
projektu oraz określić związane z nim role. Pamiętajcie o określeniu każdego ze wskazanych 
punktów. Na wykonanie zadania macie 40 min. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

 

Opracowanie aplikacji mobilnej 
Jesteście zespołem projektowym dużej firmy. Dostaliście zadanie zaplanowania opracowania 
aplikacji mobilnej dla waszej firmy przy wykorzystaniu wyłącznie wewnętrznych zasobów firmy. 
Firma jest duża i posiada w swoich strukturach wszystkich niezbędnych specjalistów do 
wykonania tego zadania. 

Pamiętajcie o określeniu: celu, wizji, kryteriów powodzenia, oczekiwań, ryzyk, zależności 
technicznych, właściciela projektu, członków zespołu, lidera, sponsora, interesariuszy. 
 

Uruchomienie nowego oddziału firmy 

Zaplanujcie otwarcie pierwszego zagranicznego salonu z produktami waszej firmy. 

Pamiętajcie o określeniu: celu, wizji, kryteriów powodzenia, oczekiwań, ryzyk, zależności 
technicznych, właściciela projektu, członków zespołu, lidera, sponsora, interesariuszy. 

 

 

ĆWICZENIE 2 – S6 

Rodzaj aktywności 

Prezentacja 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Utrwalenie elementów planowania projektu. 

Polecenie dla uczestników 

Zaprezentujcie proszę projekty nad którymi pracowaliście. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy prezentują efekty swojej pracy z poprzedniego ćwiczenia. 

 

 

 

 



 

 

Moduł 

Przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnej 

Ilość uczestników 

10-14 

Cel główny 

Uczestnicy potrafią poprawnie udzielać informacji zwrotnej. 

  

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - S1 

Tytuł 

Komunikat „Ja” 

Ogólny opis 

W trakcie zajęć uczestnicy będą ćwiczyć dawanie oraz przyjmowanie informacji zwrotnej. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 

- flipchart lub whiteboard z markerami 

60 min 

 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S1 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

- brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy rozpoznają podstawowe problemy w udzielaniu poprawnej informacji zwrotnej. 

PRZYJMOWANIE I DAWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ 



Polecenie dla uczestników 

Porozmawiajmy o informacji zwrotnej (feedback’u). Jakie są wasze doświadczenia z dawaniem i 
otrzymywaniem informacji zwrotnej?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zachęć uczestników do aktywnego udziału w dyskusji oraz podawania przykładów informacji 
zwrotnej. Poproś uczestników o wymyślenie najgorszej (najmniej poprawnej) informacji zwrotnej  
i wspólnie omówcie, co sprawia, że jest taka zła. 

 

ĆWICZENIE 2 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Trójki 

Materiały Czas trwania 

- kartki a4 

- pisaki 
- flipchart lub whiteboard z markerami 

20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy potrafią konstruować poprawne informacje zwrotne. 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary a następnie spiszcie po 10 przykładowych informacji zwrotnych według 
wzoru zapisanego na tablicy. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia zapisz na tablicy na tablicy formułę udzielania prawidłowej 
informacji zwrotnej: 

JA czuję (lub myślę)… 
Kiedy ty… 
Ponieważ… 
I potrzebuję (chciałbym)… 

 

ĆWICZENIE 3 – S1 

Rodzaj aktywności 

Prezentacja 

Podział uczestników 

Brak 



Materiały Czas trwania 

- brak 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy poznają przykłady prawidłowych informacji zwrotnych. 

Polecenie dla uczestników 

Usiądźmy w kręgu i posłuchajmy opracowanych przez Was informacji zwrotnych. Kto zacznie? 

 

Po tym gdy już wszyscy chętni podadzą swoje przykłady: 

I co sądzicie o takiej formie udzielania informacji zwrotnej? Co czuliście słuchając tych przykładów? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Jeżeli jakiś z przykładów nie będzie zawierał wszystkich elementów formuły z poprzedniego 
ćwiczenia wspólnie z grupą postaraj się go zmodyfikować. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S2 

Tytuł 

Jak bronić się przed agresywną krytyką? 

Ogólny opis 

Uczestnicy poznają zwroty ułatwiające radzenie sobie z agresywną krytyką 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- karty flipchart  

- markery 

55 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S2 

Rodzaj aktywności 

Ćwiczenie grupowe 

Podział uczestników 

Pary 

Materiały Czas trwania 

- karty flipchart  

- markery 

15 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy poznają zwroty ułatwiające radzenie sobie z agresywną krytyką. 



Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w pary i usiądźcie naprzeciwko siebie. Zadaniem jednej z osób w parze jest wyrażać 
nie pochlebne opinie na temat pracy drugiej osoby oraz jej zachowania. Popiszcie się agresywną 
krytyką. Pamiętajcie jednak, że krytyka ma dotyczyć pracy lub zachowania – nie obrażajcie 
personalnie swojego rozmówcy. Po wyrażeniu krytyki przez agresora, druga osoba niech odpowie 
jednym ze zwrotów zapisanych na tablicy. Po kilku odpowiedziach zamieńcie się rolami. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zapisz na tablicy przykłady odpowiedzi na agresywną krytykę: 

- Masz prawo mieć inne zdanie na ten temat. 

- Mam inne zdanie na ten temat. 

- Rozumiem, że to jest twoje zdanie w tej sprawie, ja mam inne. 

- Znam ludzi, którzy podobnie jak ja, mają inne zdanie na ten temat. 

- Z mojej perspektywy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 

- Dziękuję za podzielenie się swoją opinią, wezmę ją pod rozwagę w przyszłości. 

 

Czuwaj nad przebiegiem ćwiczenia, zwłaszcza nad tym, aby uczestnicy nie zaczęli się obrażać. 
Krytyka mam dotyczyć wymyślonego zachowania, a nie osoby.  W trakcie ćwiczenia zarządź 2-3 
zmiany w parach. 

 

Po zakończeniu ćwiczenia przypomnij, uczestnikom, że to było tylko wymyślone ćwiczenie. Niech 
uczestnicy zrzucą z siebie złe emocje, niech je strząsną z siebie niczym kurz. Następnie niech każdy 
przebije piątkę ze sobą z uśmiechem na twarzy. 

 

ĆWICZENIE 2 – S2 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Brak 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Utrwalenie efektów poprzedniego ćwiczenia. 

Polecenie dla uczestników 

Usiądźmy w kręgu. Podzielcie się swoimi odczuciami z poprzedniego ćwiczenia. Co czuliście 
stosując podane odpowiedzi i jak na was działały, gdy to wy byliście agresorami? 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Zachęć wszystkich uczestników do wypowiedzenia się w temacie. 



 

ĆWICZENIE 3 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Trzy grupy 

Materiały Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery 

25 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy potrafią tworzyć własne odpowiedzi na agresywną krytykę. 

Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na trzy grupy i stwórzcie własną listę odpowiedzi na agresywną krytykę. 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po zakończeniu prac w podgrupach, poproś grupy o zaprezentowanie efektów ich pracy.  

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S3 

Tytuł 

Autobiografia 

Ogólny opis 

Uczestnicy ćwiczą aktywne słuchanie oraz udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery 

65 min 

 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Trójki 



Materiały Czas trwania 

Brak 45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy potrafią udzielać wspierających informacji zwrotnych. 

Polecenie dla uczestników 

Dobierzcie się w trójki i znajdźcie przestrzeń do swobodnej rozmowy. Waszym zadaniem będzie 
opowiedzieć pozostałym uczestnikom swoją autobiografię. Sami wybieracie o czym opowiecie, a 
które elementy ze swojego życiorysu pominiecie.  

 

Nim zaczniecie wybierzcie swoje role: 

Gwiazda – osoba opowiadająca swoją autobiografię 

Aktywny słuchacz – osoba, której zadaniem jest słuchać z pełnym zaangażowaniem i zadawać 
pytania wspierające osobę opowiadającą w kontynuowaniu opowieści.  

Obserwator – osoba, która podczas całej opowieści w ogóle się nie odzywa, nie reaguje i nie 
uczestniczy w rozmowie. Jej zadaniem jest obserwowanie Aktywnego słuchacza. 

 

Po zakończeniu opowieści, zadaniem Obserwatora i Gwiazdy jest udzielenie konstruktywnej 
informacji zwrotnej dla Aktywnego słuchacza w zakresie tego, co w jej zachowaniu było 
wspierające dla osoby opowiadającej, a czego ich zdaniem brakowało. W tym czasie zadaniem 
Aktywnego słuchacza jest wysłuchanie informacji zwrotnej. 

 

Zadbajcie o to aby każda informacja zwrotna zawierała zarówno pozytywne aspekty, jak i obszary 
do poprawy. 

Po zakończeniu sesji informacji zwrotnej zamieńcie się rolami. Całe zadanie powtórzcie trzy razy, 
aby wszyscy z grupy wcielił się w każdą z ról i wysłuchali informacji zwrotnej. 

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po udzieleniu instrukcji uczestnikom, nadzoruj upływ czasu. Pilnuj aby opowieści trwały 
maksymalnie 10-12 minut. 

 

ĆWICZENIE 2 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w podgrupach 

Podział uczestników 

Dwie grupy 

Materiały Czas trwania 

- karty flipchart 

- markery 

20 min 

 



Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy utrwalają elementy wspierające udzielanie informacji zwrotnej.  

Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się na dwie grupy, a następnie spiszcie na kartach flipchart dobre praktyki w zakresie 
udzielania wspierających informacji zwrotnych.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Po zakończeniu pracy w podgrupach poproś uczestników o przedstawienie wyników pracy. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S4 

Tytuł 

Informacja zwrotna warianty  

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają kompetencje związane z udzielaniem informacji zwrotnej 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Kartki papieru  60 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca grupowa  

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Zwinięte w kulki kartki papieru 20-30 szt.  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik zna zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej 

Polecenie dla uczestników 

Ustawcie się w grupie po jednej stronie sali warsztatowej. Po drugiej stronie sali staje ochotnik. 
Otrzymuje on kulki papieru. Może mieć pomocnika, który podaj mu kulki. Ochotnik staje tyłem do 
grupy, która stoi po przeciwnej stronie sali. Delegat grupy stawia na podłodze jakiś przedmiot  
w wybranym przez siebie miejscu. Ochotnik ma trzy rzuty kulką do tego przedmiotu – test. Później 
staje tyłem do przedmiotu i osób z grupy.  Osoba-ochotnik rzuca za siebie kulkami papieru a jego 
zadaniem jest trafienie w przedmiot. Grupa według uznania wspiera go.  



Pytania do grupy: 

Jak wspieraliście tę osobę?  

Jakie wykazywaliście zachowania?  

Jak zmienialiście zachowania i dlaczego?  

 

Pytania do ochotnika:  

Jakie z zachowań uczestników pomagały Ci a jakie przeszkadzały ?  

Czego było za dużo a czego za mało?  

 

Tezy do podsumowania:  

Informacja powinna być dawana możliwie szybko po zachowaniu. 

Powinna być pozbawiona ocen.  

Powinna dotyczyć zachowań.  

Powinna dotykać sedna i być pozbawiona nadmiarów.  

Powinna wzmacniać to co dobre i korygować słabości.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Grupa staje po jednej stronie sali warsztatowej. Po drugiej stronie sali staje ochotnik. Otrzymuje on 
kulki papieru. Może mieć pomocnika, który podaj mu kulki. Ochotnik staje tyłem do grupy, która 
stoi po przeciwnej stronie sali. Delegat grupy stawia na podłodze jakiś przedmiot w wybranym 
przez siebie miejscu. Ochotnik ma trzy rzuty kulką do tego przedmiotu – test, zadaniem jest 
trafianie. Później staje tyłem do przedmiotu i osób z grupy.  Osoba-ochotnik rzuca za siebie 
kulkami papieru a jego zadaniem jest trafienie w przedmiot. Grupa według uznania wspiera go. 

Omówienie obejmuje doświadczenie uczestników oraz wskazówki dot. feedbacku.  

 

 

ĆWICZENIE 2 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się wg zasady: pracuję z tym z kim pracowałem dotąd mniej 

Materiały Czas trwania 

Papier i długopisy   30 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik zauważa cechy złego, destruktywnego, źle udzielonego feedbacku, rozumie, że wynika to 
z pomijania zasad udzielania informacji zwrotnej  
 

 



Polecenie dla uczestników 

Usiądźcie w trójkach i podzielcie się ze sobą doświadczeniem lub wyobrażeniem najgorszej 
informacji zwrotnej. Porozmawiajcie o tym. Zbierzcie cechy źle udzielonego feedbacku na wspólnej 
liście.  

Omówienie w całej grupie 

Jakie cechy źle udzielonego feedbacku zebraliście – zbierzmy je na flipcharcie 

 

Jak się ma źle udzielony feedback do modelu uzyskanego w poprzednim ćwiczeniu?  

Co jest inaczej? (za dużo, za mało, tylko chwali, tylko koryguje, ocenia, mówi o osobie, komunikat 
ty, rady, porównywanie, agresywne komunikaty) 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują w trójkach. Dyskutują o aspektach źle udzielonego feedbacku i zbierają listę 
aspektów źle udzielonego feedbacku. W omówieniu zestawiają źle udzielony feedback z modelem 
z pierwszego ćwiczenia.  

 

ĆWICZENIE 3 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się wg zasady: pracuję z tym z kim pracowałem dotąd mniej 

Materiały Czas trwania 

Brak  30   min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik umie udzielać feedbacku zgodnie z modelem.  

Polecenie dla uczestników 

Opracujecie w parach mini scenkę z udzielania feedbacku. Wybierzcie według uznania tematykę 
życia codziennego lub zawodowego. Umówcie się kto będzie prezentować na forum a kto będzie 
obserwatorem. Przygotujcie mini scenariusz stosując zasady z ćwiczenia pierwszego.  

 

Omówienie:  

Jakie aspekty prawidłowego udzielania informacji zwrotnej zauważyliście w scenkach?  

Czego brakowało? Czego było za dużo?  

Co dodatkowo wpływa na jakość informacji zwrotnej?  ( intonacja, słuchanie, kontakt)  

Jaką postawę powinna mieć osoba udzielająca informacji zwrotnej? (Coach, towarzyszący) 

 

 

 



Opis przebiegu ćwiczenia 

Osoby przygotowują miniprezentację, odgrywają ja przed pozostałymi starając się pracować 
zgodnie z modelem udzielania informacji zwrotnej.  

W omówieniu grupa pogłębia świadomość czynników jakości feedbacku.  

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S5 

Tytuł 

Modele feedbacku  

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają kompetencje udzielania informacji zwrotnej w różnych modelach  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Brak   90 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się wg zasady: pracuję z tym z kim pracowałem dotąd mniej 

Materiały Czas trwania 

Papier i długopis. 45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik potrafi udzielać wzmacniającego feedbacku.  

Polecenie dla uczestników 

Usiądźcie w trójkach. Niech każdy z Was narysuje na kartce papieru obrazek. W tym zadaniu nie 
jest ważna treść ani artystyczna jakość obrazka. Pozwól sobie rysować co Ci przyjdzie do głowy.  

Kiedy każdy narysuje obrazek podzielcie się tym jak się czuliście rysując. Następnie skupcie się na 
udzieleniu feedbacku wspierającego. Pomińcie jakiekolwiek negatywne aspekty rysunku. 
Wzmacniajcie wszystko co zauważycie, co da się wesprzeć.  

 

Użyj form:  

Podoba mi się  

Lubię  



Odpowiada mi  

Mam wrażenie  

Czuję  

To budzi we mnie itp 

 

Po wykonaniu ćwiczenia przez wszystkie osoby podzielcie się swoimi emocjami.  

 

Jak się czuliście uzyskując wspierający feedback?  

Na co mieliście ochotę wtedy?  

Co się w was zmieniło kiedy otrzymaliście go?  

 

Wspierający feedback kieruje uwagę na mocne strony i zasoby. Pomaga spojrzeć pozytywnie na 
swoje położenie.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach udzielają sobie wzmacniającej informacji zwrotnej dotyczącej sporządzonego 
przez każdego z uczestników rysunku. W omówieniu zwracają uwagę na działanie wzmacniającego 
feedbacku.  

 

 

ĆWICZENIE 2 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się wg zasady: pracuję z tym z kim pracowałem dotąd mniej 

Materiały Czas trwania 

Papier i długopis 45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik umie udzielać feedbacku korygującego  

Polecenie dla uczestników 

Przygotujcie modelową według was scenkę ( scenariusz) udzielania feedbacku korygującego.  
Może to być scenek z życia zawodowego lub osobistego.  

Użyj form językowych:  

- za mało, za dużo  

- nie podobało mi się  

- brakowało mi,  

- irytowałem się, frustrowałem się, złościłem się kiedy ty,  

- oczekuję w związku z tym. 



Zaprezentujcie ją pozostałym uczestnikom. Zadbajcie o to by nie przesadzić z ekspresją 
korektywnej komunikacji wobec osoby odbierającej feedback.  

 

Omówienie  

Jaki powinien być zatem feedback korektywny ( sam na sam, krótko, konkretnie, oparty na 
zachowaniach, komunikat ja)  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Osoby przygotowują scenariusze scenek obejmujących udzielanie feedbacku w trójkach według 
instrukcji. Prezentują na forum scenki. Grupa analizuje każdą scenkę i poszukuje granic feedbacku 
korektywnego. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – S6 

Tytuł 

Jak unikać błędów w informacji zwrotnej 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają kompetencje udzielania informacji zwrotnej, unikania błędów.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

- brak 90  min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w 2 podgrupach 

Podział uczestników 

Podział przez odliczanie do 2 

Materiały Czas trwania 

Papier i długopisy  45  min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozpoznaje błędy w udzielaniu informacji zwrotnej i unika ich w swojej pracy informacją 
zwrotną. 

Polecenie dla uczestników 

Przeczytajcie tekst i znajdźcie błędy w poniższych przykładach niekonstruktywnego  feedbacku. 

Nazwijcie poszczególne błędy (ocena, agresja, porównywanie itd.) sporządźcie listę niepożądanych 
zachowań. 



1. Źle to zrobiłeś. Nie tak miało być. Prezes Cię wyrzuci. Cały zespół na tym ucierpi. Jesteś 
nieodpowiedzialny i niekompetentny. Powinieneś się lepiej przygotowywać.  Sprawa może 
trafić do sądu a wtedy za to odpowiesz. Nie będę tolerować takiej pracy. Twój kolega robi 
te same zadania w godzinę. Powinieneś się douczyć. Nie dostaniesz urlopu.  

2. Wspaniale. Pięknie. Jesteś najlepsza. Nikt nie pracuje tak świetnie jak ty.  
Wiele osób mierzy się z tymi zadaniami  ale nikt mi jeszcze nie dostarczył ich tak szybko. 
Przedstawię Cię do prezesa jako kandydatkę do nagrody. Oczywiście dostaniesz premię  
i awans. Nie liczyłam na taką rewelację.  

 

Omówienie:  

Jakie błędy zawierają te przerysowane przykłady feedbacku  z ćwiczenia?  

(oceny, porównywanie, grożenie, straszenie, odgrażanie się, udzielanie rad, szafowanie karami i 
nagrodami) 

Jak zmienia feedback pojawianie się błędów.  

Jak będzie przebiegać twój feedback w przyszłości, czego będziesz unikać ?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy analizują dostarczone przez trenera teksty i nazywają błędy w informacji zwrotnej, 
które te teksty zawierają, wyciągają wnioski ukierunkowane na unikanie błędów.  

 

 

ĆWICZENIE 2 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się wg zasady: pracuję z tym z kim pracowałem dotąd mniej 

Materiały Czas trwania 

brak 45  min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy umieją udzielać informacji zwrotnej korzystając z form komunikacji właściwej dla 
feedbacku i unikając błędów  

Polecenie dla uczestników 

Opowiedz wybraną przez siebie historię z twojego życia zawodowego lub prywatnego, co do której 
przebiegu i wartości dla Ciebie masz trudności z oceną ( coś się wydarzyło i do dziś nie wiesz co o 
tym  myśleć). Opisz swój udział i udział innych osób, kontekst sytuacyjny. Zaproś pozostałe osoby z 
trójki  do udzielenia Ci feedbacku z użyciem  wiedzy z dotychczas odbytych ćwiczeń.  

Pamiętajcie o użyciu komunikacji typu ja, języka wzmocnień i korekt, nie bójcie się dzielić swoimi 
obserwacjami w oparciu o Waszą intuicję.  

 

Jakie korzyści odnieśliście odbierając feedack od kolegów?  

Dlaczego feedback jest nazywany prezentem?  



Czy można po prostu poprosić o informację zwrotną? Co to daje?  

Jak informacja zwrotna może budować relacje?  

W jakim stopniu wykorzystujesz feedback w swoim środowisku życia/pracy i co Ci to daje?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach udzielają sobie zrównoważonego, ambiwalentnego, konstruktywnego 
feedbacku unikając przy tym błędów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moduł 

Proaktywność 

Ilość uczestników 

Do 12 

Cel główny 

Rozwijanie kompetencji pro aktywnego działania w swoim życiu, podnoszenie efektywności 
działania i jakości życia 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1 

Tytuł 

Proaktywność podstawy: 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozpoznają różnicę między reaktywnością a pro aktywnością 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Lista przedmiotów do przedstawienia 
prowadzącemu  

90min 

 

ĆWICZENIE 1 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca  w dwu podgrupach  

Podział uczestników 

Podział uczestników poprzez wyodrębnienie 2 liderów i dołączenie uczestników do nich w równej 
liczebności.  

Materiały Czas trwania 

Lista fantów do zebrania 30min 

Rezultaty szczegółowe  

Opracowanie zbioru czynników efektywności i nieefektywności w działaniu, pierwotne rozumienie 
istoty proaktywności.  

PROAKTYWNOŚĆ 



Polecenie dla uczestników 

Przedstawcie (każda grupa osobno) prowadzącemu faktycznie/fizycznie zebrane przedmioty 
(fanty) z listy, którą każda grupa otrzymuje w zadanym czasie. (lista jest tej samej treści dla każdej 
grupy) 

 

Lista fantów  

 Okulary słoneczne  
 Stary przedmiot  
 Kolczyki  
 Regulamin 
 Zegarek męski na bransoletce  
 Damska szczotka do włosów  
 Zapalniczka  
 Paczka marlboro  
 Spinacz biurowy  
 Dzisiejsza gazeta  
 Garść ziemi  
 Bilet kolejowy  
 Ilość pięter w budynku   
 Liczba pracowników instytucji w której się znajdujemy  
 Mapa drogowa  
 Nazwiska i numery nogi uczestników tej grupy  
 List do przyjaciela  
 Instrukcja obsługi  

 

W podgrupach zapiszcie  na kartkach z Flipcharta:  

 czynniki wspierające osiąganie założonych rezultatów ( zachowania we współpracy grupowej) oraz  
(np. aktywność, analizowanie zasad, poszukiwanie rozwiązań, działanie, zachęcanie, 
dopingowanie, cieszenie się z wyników, optymizm) 

 czynniki ( zachowania w pracy grupowej), które nie wspierają osiągania wyników (zastanawianie 
się nadmierne, rozważania trudności, poszukiwanie szczegółowych instrukcji, podważanie sensu, 
martwienie się)  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy otrzymują listę fantów:  

Prowadzący nie odpowiada na pytania skąd, jak itp. wziąć niektóre fanty. Chodzi o podjęcie 
inicjatywy oraz wykazanie kreatywności i ryzyka dokonania rozwiązania zadania według własnego 
pomysłu (kreatywnie, nieliniowo, np. narysować bilet kolejowy kiedy go nie masz przy sobie, 
pożyczyć od kogoś zegarek, wymyślić informacje o które pyta prowadzący)  

 

Uczestnicy prezentują wyniki, prowadzący słucha i obserwuje, chwali kompletność  zbiorów  i 
kreatywne nieliniowe rozwiązania, zwraca uwagę na to kto z uczestników podgrupy skłonił 
pozostałych do akceptacji takich rozwiązań oraz jak je argumentował.  

Prowadzący komentuje rozwiązania, akceptuje niekompletność, podkreśla iż jest to zabawa. 
Jednocześnie zauważa że innowacyjne, kreatywne, nieliniowe zachowania wraz z inicjatywą 
wspierają osiąganie wyników.  

W podgrupach uczestnicy zbierają na kartkach z Flipcarta:  

 czynniki wspierające osiąganie założonych rezultatów ( zachowania we współpracy grupowej) oraz  
(np. aktywność, analizowanie zasad, poszukiwanie rozwiązań, działanie, zachęcanie, 
dopingowanie, cieszenie się z wyników, optymizm) czynniki ( zachowania w pracy grupowej), które 



nie wspierają osiągania wyników (zastanawianie się nadmierne, rozważania trudności, 
poszukiwanie szczegółowych instrukcji, podważanie sensu, martwienie się)  

Prezentujemy całość wyników każdej grupy i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia.  

 

ĆWICZENIE 2 – S1 

Rodzaj aktywności 

Dyskusja 

Podział uczestników 

Cała grupa 

Materiały Czas trwania 

Flipchart pisaki  30 min  

Rezultaty szczegółowe  

Zbudowanie modelu osoby pro aktywnej i reaktywnej 

Polecenie dla uczestników 

W odniesieniu do poprzedniego ćwiczenia: jak widzicie jaka to osoba pro aktywna i jaka to osoba 
reaktywna? Zapraszam Was do dyskusji.  

Zróbmy zatem wspólnie zestaw cech osoby pro aktywnej i zestaw cech osoby reaktywnej. 

Proaktywna:  

 Branie odpowiedzialności  
 Wykazywanie inicjatywy  
 Analizowanie  i wybieranie reakcji zamiast reagować instynktownie 
 Decydowanie o swoim wnętrzu ( podleganie wpływowi) 
 Działanie w zgodzie ze swoją wolą 
 Działanie w oparciu o zasady, wartości, analizy, logika, emocje własne, zamiast dostarczone  przez 

kogoś ( system)  
 

Reaktywna:  

 Nie branie odpowiedzialności,  
 Oddawanie inicjatywy innym, 
 Instynktowne reakcje,  
 Uleganie emocjom,  
 Uleganie wpływowi innych  
 Pomijanie własnych zasad  
  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Prowadź dyskusję zapraszając uczestników do możliwie dużej aktywności. Skupiaj uwagę 
uczestników na doświadczeniu, które mają z odbytego ćwiczenia. Zachęcaj do przyglądania się 
obszarom pro aktywności poprzez zadawanie pytań:  

- jak osoba pro aktywna podchodzi do wykazywania inicjatywy ( wykazuje ją, zachęca innych) 

- jaki ma stosunek do odpowiedzialności ( bierze za własne zadania i zachęca innych) 

- jak reaguje na bodźce? ( analizuje i wybiera reakcję zamiast reagować instynktownie)  



- jak wykorzystuje umysł, wyobraźnię i doświadczenie, wolną wolę? ( kreatywnie, w zgodzie ze 
sobą)  

- na jaki wpływ na siebie się zgadza ? (na każdy do póki nie decyduje In o jej wnętrzu inaczej niż w 
zgodnie z jej wolą)  

- co jest motorem dla osoby pro aktywnej?  (zasady, wartości, analizy, logika, emocje własne)  

 

Sporządź na koniec listę cech osoby pro aktywnej zbierając treści powyżej umieszczone w 
nawiasach oraz listę cech osoby reaktywnej ( przeciwieństwa pro aktywnej) korzystając z burzy 
mózgów w całej grupie.  

  

 

ĆWICZENIE 3 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca własna  

Podział uczestników 

Każdy uczestnik pracuje indywidualnie  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  20 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy uświadamiają sobie indywidualny poziom pro aktywności  

Polecenie dla uczestników 

Dokonaj samooceny własnej pro aktywności w obszarach:  

 Branie odpowiedzialności  
 Wykazywanie inicjatywy  
 Analizowanie  i wybieranie reakcji zamiast reagować instynktownie 
 Decydowanie o swoim wnętrzu ( podleganie wpływowi) 
 Działanie w zgodzie ze swoją wolą 
 Działanie w oparciu o zasady, wartości, analizy, logika, emocje własne, zamiast dostarczone  przez 

kogoś ( system)  

 

Oceń się w każdym z obszarów w skali od 1 do 5 gdzie 

 1- poziom minimalny, intuicyjne pojmowanie  
 5- poziom ekspercki, wysoka kompetencja w temacie  

Zapraszam Was do podzielenia się refleksjami z tej pracy. Jak widzicie teraz poziom własnej pro 
aktywności?  

W dalszej części warsztatu będziemy pracować nad waszą Proaktywnością dalej.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy dokonują samooceny w ciszy w pojedynkę, dla siebie.  

Po zakończeniu pracy prowadzący proponuje krótkie omówienie w kręgu, dla chętnych.  



 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 

Tytuł 

Proaktywność:  język myślenia i mówienia osoby proaktywnej 

Ogólny opis 

Uczestnicy poznają przejawy postawy pro aktywnej w języku własnej mowy i myślenia    

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart, pisaki  60 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca indywidualna  

Podział uczestników 

Uczestnicy pracują we własnym zakresie  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców własnej komunikacji (pro aktywnej/reaktywnej) 

Polecenie dla uczestników 

Opisz szczegółowo przykładową sytuację z twojego życia, w której miałeś coś osiągnąć, działać, 
postawić na swoim. Może to być sytuacja, która skończyła się Twoim sukcesem albo porażką. 
Zamieść w opisie ze szczególną uwagą opis twojego położenia, przykłady komunikowania się 
innych osób  i przede wszystkim przykłady Twojej komunikacji z innymi. Opisz cel i rezultat jaki 
osiągnąłeś w tej sytuacji.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują  samodzielnie. Zapiski odkładają do własnych materiałów.  

Prowadzący informuje iż po kolejnym ćwiczeniu wróci do tego momentu i zaprosi uczestników do 
wykorzystania tych materiałów do lepszego samopoznania.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIE 2 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach  

Podział uczestników 

Dobór indywidualny uczestników w pary.  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Wstępne zauważenie różnic pomiędzy komunikacją  osób będących w postawie pro aktywnej  
i reaktywnej.  

Polecenie dla uczestników 

Zastanówcie się w parach, jakiego języka (słów, zdań, intonacji, mowy ciała) używa osoba pro 
aktywna a jakiego reaktywna.  

 

Komunikacja pro aktywna:  

Zobaczmy co się da zrobić, mogę napisać wystarczająco dobry wniosek, mogę zareagować w 
zgodzie ze sobą, wybieram takie podejście, wolę tamto rozwiązanie, zrobię, potrzebuję, chcę, 
poradzę sobie z tym, znajdę czas, wybieram.  

 

Komunikacja reaktywna:   

Taki jestem, nic nie poradzę, nie mam czasu, nie mam siły, muszę to robić, gdyby nie oni dałbym 
radę, to nie moja wina, nie moja sprawa, to się dzieje bez związku ze mną  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują w parach prowadząc dyskusję na zadany przez prowadzącego temat.  

Następnie prowadzący odbiera wnioski z pracy każdej pary uczestników. Sporządza listę 
przykładów komunikacji pro aktywnej i reaktywnej, na flipcharcie, dążąc do wyników zbliżonych do 
zestawień poniżej:  

Komunikacja pro aktywna:  

Zobaczmy co się da zrobić, mogę napisać wystarczająco dobry wniosek, mogę zareagować w 
zgodzie ze sobą, wybieram takie podejście, wolę tamto rozwiązanie, zrobię, potrzebuję, chcę, 
poradzę sobie z tym, znajdę czas, wybieram.  

 

Komunikacja reaktywna:   

Taki jestem, nic nie poradzę, nie mam czasu, nie mam siły, muszę to robić, gdyby nie oni dałbym 
radę, to nie moja wina, nie moja sprawa, to się dzieje bez związku ze mną  

 

 

 



 

ĆWICZENIE 3 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w pary według własnego uznania.   

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców własnej komunikacji (pro aktywnej/reaktywnej) 

Polecenie dla uczestników 

Odczytaj osobie w parze  przykładową sytuację z twojego życia, w której miałeś coś osiągnąć, 
działać, postawić na swoim. Osoba słuchająca ma za zadanie zauważyć jakie wzorce komunikacji  
(pro aktywnej czy reaktywnej) ujawnia autor materiału. Zadaniem osoby słuchającej, jest 
zanotować przykłady komunikacji pro aktywnej i reaktywnej oraz po zakończeniu odczytu dać 
informację zwrotną  z użyciem tych przykładów, wskazując na obecność komunikacji pro aktywnej  
i reaktywnej. Osoba czytająca słucha informacji zwrotnej i w jej trakcie nie dyskutuje.  

 

Jakich odkryć o sobie dokonaliście przyglądając się językowi waszych opisów sytuacji?  

Jak w waszym indywidualnym języku przejawia się postawa pro aktywna lub reaktywna?  

Której z nich jest więcej?  

Nad czym możesz tu popracować?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują  w parach. Obydwie osoby przechodzą przez sekwencję odczyt, analiza, 
feedback.  

W omówieniu na forum uczestniczą chętni, prowadzący dąży do ukazania iż w postawa pro 
aktywna i reaktywna ujawnia się w języku każdej z osób a uświadomienie sobie tego może 
prowadzić do zmiany i budowania postawy pro aktywnej.  

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  3 

Tytuł 

Proaktywność:  samoświadomość  osoby proaktywnej 

Ogólny opis 

Uczestnicy poznają aspekty samego siebie w kontekście pro aktywności  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart, pisaki  90 min 



 

ĆWICZENIE 1 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w pary według własnego uznania.   

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców własnej komunikacji (pro aktywnej/reaktywnej) 

Polecenie dla uczestników 

Opowiedz osobie w parze  przykładową sytuację z twojego życia, w której miałeś coś osiągnąć, 
działać, postawić na swoim. Następnie wybierz osobę znaczącą w swoim życiu, kogoś od kogo się 
uczysz, kto stanowi dla Ciebie inspirację.  Opowiedz o tej sytuacji i o Tobie w niej z perspektywy tej 
osoby. W dalszej kolejności opowiedz z perspektywy innego ( wybranego) uczestnika tej sytuacji 
bądź abstrakcyjnego obserwatora, lub osoby starszej wiekiem, znającej życie.  

Osoba słuchająca ma za zadanie wskazać różnice jakie pojawią się w percepcji mówiącego kiedy 
opowiada o tamtej ( tej samej) sytuacji, ale z perspektywy różnych osób.  

Osoba opowiadająca po wysłuchaniu relacji z zaobserwowanych różnic w swoich wypowiedziach 
podejmuje decyzję o wybraniu wariantu reakcji w dniu dzisiejszym (wariant swój, osoby  
z perspektywy 1, osoby z perspektywy2), analizuje korzyści z wybrania tej perspektywy.  

 

Wykonajcie to ćwiczenie dla siebie nawzajem w parze ( obie osoby) 

 

Omówienie:  

Co wniosło przeanalizowanie różnych perspektyw?  

Jakich wyborów mogliście dokonać/dokonaliście?  

Jak wybieracie zwykle ?  

Jak zmieni wasze życie włączanie do niego nowych perspektyw?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują  w parach. Obydwie osoby przechodzą przez sekwencję opowieść, analiza, 
feedback.  

Prowadzący zaprasza uczestników do uchwycenia różnych perspektyw tej samej sytuacji oraz tego 
jak ich zauważanie otwiera na różne możliwości decydowania o swoim w niej udziale. Np. 
uczestnik podjąłby działanie „A” jego mentor działanie „B”  jego dziadek/ojciec „C”.  Podkreśla 
ważność dokonywania tego wyboru oraz to, że jest to akt pro aktywności. Podkreśla i wzmacnia 
wszystkie przykłady spojrzenia poza siebie, oczami innej osoby analizowanie sytuacji i 
wnioskowanie umożliwiające podejmowanie innej niż zwykle decyzji przez uczestników. Wskazuje 
na to jako na akt wyjścia poza codzienny schemat myślenia i że jest to akt pro aktywności. 
Omówienie ćwiczenia w kręgu. 

 



ĆWICZENIE 2 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w trójki według własnego uznania. Dążą do tego by pracować z osobami z 
którymi jeszcze nie pracowały.  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców własnej komunikacji (pro aktywnej/reaktywnej) 

Polecenie dla uczestników 

Odczytaj osobie w parze  przykładową sytuację z twojego życia, z przeszłości,  w której miałeś coś 
osiągnąć, działać, postawić na swoim, która dla Ciebie wtedy była znacząca, ważna. Jak dziś na nią 
patrzysz – zauważ i podziel się ze swoim rozmówcą. Następnie spójrz na tę sytuację z perspektywy 
Ciebie za 10 lat. Później spójrz na tę sytuację z perspektywy Ciebie u schyłku Twojego Życia. 
Poświęć na to czas by eksplorować każdą z tych perspektyw i zauważać jak różne wnoszą 
możliwości obserwacji sytuacji którą analizujesz.  

 

Osoba opowiadająca po wysłuchaniu relacji z zaobserwowanych różnic w swoich wypowiedziach 
podejmuje decyzję o wybraniu wariantu reakcji w dniu dzisiejszym, ( perspektywa przeszła, 
bieżąca, przyszła, dalekiej przyszłości)  analizuje korzyści z wybrania tej perspektywy.  

 

Wykonajcie to ćwiczenie dla siebie nawzajem w parze ( obie osoby) 

 

Omówienie:  

Co wniosło przeanalizowanie różnych perspektyw?  

Jakich wyborów mogliście dokonać/dokonaliście?  

Jak wybieracie zwykle ?  

Jak zmieni wasze życie włączanie do niego nowych perspektyw?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pracują  w parach. Obydwie osoby przechodzą przez sekwencję odczyt, analiza, 
feedback.  

Po zakończeniu pracy w parach grupa w kręgu omawia po krótce refleksje i wnioski.  

Kierunki – samoświadomość wspiera wybieranie postawy pro aktywnej. Można zmieniać 
perspektywę kiedy zauważę  w jakiej pozycji jestem teraz, mogę podjąć analizę z perspektywy 
przyszłości we własnym życiu. Zwiększa to możliwość efektywnego wybierania wariantu 
zachowania, takiego który lepiej mi służy.  

 

 

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ  4 

Tytuł 

Proaktywność:  podejmowanie inicjatywy 

Ogólny opis 

Uczestnicy uczą się podejmowania inicjatywy jako głównego czynnika pro aktywności.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart, pisaki  90 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w dwu podgrupach 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w podgrupy według własnego uznania. Dążą do tego by pracować  
z osobami z którymi jeszcze nie pracowały.  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  

 

30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców podejmowania inicjatywy.  

Polecenie dla uczestników 

Podzielcie się w podgrupach przykładami zdarzeń w których wy lub inne osoby odniosłyście sukces 
( grupa A) lub porażkę (grupa B).  zastanówcie się nad przyczynami/czynnikami 
efektywności/nieefektywności. Zauważcie w jakim stopniu pojawiała się tam inicjatywa?  

Podsumujcie pracę w każdej z podgrup listą głównych czynników efektywności i nieefektywności.  

(wiara w siebie, poczucie własnej wartości, posiadanie zasobów materialnych i psychicznych, 
wytrwałość, nastawienie na cel i na sukces, wsparcie innych, czas, baza materialna, inicjatywa, 
aktywność, systematyczność, zdecydowanie, chronienie się, niezłomność)  

Przyjrzyjcie się temu  w jakim stopniu wśród nich pojawia się inicjatywa. 

Zaprezentujcie wyniki swojej pracy drugiej podgrupie. Zapraszam was do uzupełniania wyników 
drugiej grupy, oraz do krótkiej dyskusji.  

Co daje podejmowanie inicjatywy ? (możliwość odniesienia sukcesu, uczenia się na porażce, nie 
zagłębianie się w staniu w miejscu) 

Co wspiera podejmowanie inicjatywy? (odnoszenie sukcesów, uczenie się, rozwijanie się) 

Jak inicjatywa wpływa na poczucie wartości własnej? ( buduje) 

Jak się ma poczucie sprawstwa do wykazywania inicjatywy? ( jest potrzebne, jak ktoś go nie ma 
będzie miał trudność z podejmowaniem inicjatyw) 

Jak inicjatywa wpływa na poczucie sprawstwa?  (wzmacnia, buduje) 



Opis przebiegu ćwiczenia 

 Uczestnicy pracują w dwu podgrupach, analizują przyczyny efektywności i nieefektywności, 
tworzą listy przyczyn, analizują znaczenie inicjatywy w odnoszeniu sukcesu.  

 

ĆWICZENIE 2 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca indywidualna, praca w całej grupie 

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców podejmowania inicjatywy.  

Polecenie dla uczestników 

Spójrz na listę czynników sukcesu/efektywności z poprzedniego ćwiczenia. Skup się na inicjatywie 
jako jednym z czynników. Dokonaj samooceny tego w jakim stopniu jesteś osobą inicjującą 
działanie swoje/innych, a na ile jesteś osobą podlegającą wpływowi innych i realizującą inicjatywy 
innych. 

 Dokonaj samooceny na skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza minimalne podejmowanie inicjatywy a 10 
podejmowanie inicjatywy przy każdej możliwej okazji. Postępuj podobnie z oceną oddawania 
swojej energii.  

Na skali od 1 do 10 oceń swoją skłonność do oddawania inicjatywy innym i wchodzenia w rolę 
wykonawcy czyichś pomysłów (pozycja uległości, ofiary). Pracę tę wykonaj dla siebie.  

Usiądźcie w kręgu. Zapraszam tych z Was, którzy chcą, byście podzielili się wnioskami, 
obserwacjami z tej pracy.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

 Uczestnicy dokonują samodzielnego wglądu w obszarze przejawiania inicjatywy. W kręgu osoby 
chętne dzielą się dokonanymi odkryciami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 3 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w całej grupie 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie wzorców podejmowania inicjatywy.  

Polecenie dla uczestników 

Z użyciem formularza zdobądź możliwie dużą ilość autografów. Spotkaj się z możliwie dużą ilością 
osób w grupie by pozyskać ich podpis w kolumnie po prawej, w polu przy pytaniu, na które 
spotkana osoba może odpowiedzieć twierdząco. Np. czy umiesz pływać? Tak – twój rozmówca 
składa podpis ( autograf), jeśli nie umie – nie składa.  Zbierz możliwie dużo autografów. 

Omówienie:  

- jak realizowaliście zadanie, jakie reakcje się pojawiły u spotykanych osób, co pomagało,  
co przeszkadzało w uzyskaniu możliwie dużej liczby autografów, jakie strategie podjąłeś  
by uzyskać dużą liczbę autografów, jak przejawiało się podejmowanie inicjatywy przez Ciebie,  
czy może zrezygnowałeś z podjęcia inicjatywy, jaki to miało wpływ na wynik?  

Policzcie ilość zebranych autografów.  Jak podejmowanie inicjatywy wpłynęło na Twój sukces?  
Jak podejmujesz inicjatywę w codziennym życiu? 

 

 

Ktoś, kto gra na jakimś instrumencie 

 

 

Ktoś, kto ma taki sam kolor oczu jak ja 

 

 

Ktoś, kto umie pływać 

 

 

Ktoś, kto ma imię takie samo jak ktoś z 
mojej rodziny 

 

 

Ktoś, kto choć raz jeździł na nartach w 
Alpach 

 

 

Ktoś, kto potrafi zaśpiewać piosenkę z 
filmu „Czterej pancerni i pies” 

 



 

Ktoś, kto urodził się w tym samym miesiącu  
co ja 

 

 

 

 

 

 

  

Ktoś, kto potrafi zatańczyć walca 

 

 

Ktoś, kto surfuje po internecie 

 

 

Ktoś, kto dziś rano nie pił kawy 

 

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

 Uczestnicy spotykają się w sali warsztatowej w parach wymieniając się autografami z użyciem 
formularza. Zadają sobie pytania z formularza by uzyskać autografy. Chodzi o to by każdy z 
uczestników uzyskał możliwie dużą liczbę autografów posługując się inicjatywą i strategią własną. 
Elementy ich postaw są omawiane w podsumowaniu ćwiczenia.  

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 5 

Tytuł 

Proaktywność:  Kontrola własnych procesów wewnętrznych 

Ogólny opis 

Uczestnicy poznają swój własny poziom kontroli wewnętrznej 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart, pisaki  90 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca indywidualna  

Podział uczestników 

Uczestnicy pracują samodzielnie 

Materiały Czas trwania 

Papier, wydruki,  długopisy, flipchart, pisaki 45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Poznanie indywidualnych wzorców kontroli procesów myślowych  
 



Polecenie dla uczestników 

Odpowiedz na przykładowe pytania przyjmując jeden z wariantów odpowiedzi: nigdy, czasem, 
przeważnie.  

 Nigdy  Czasem  przeważnie 

Mam satysfakcję ze swojej pracy     

Lubię siebie     

Mój czas w ciągu dnia jest dobrze zorganizowany    

To jak mieszkam odpowiada mi i jest bezpieczne      

Bronie swoich potrzeb i celów    

Mam pieniądze i perspektywę ich zarabiania     

Na co dzień jestem w spokoju     

Cieszę się tym co mam     

Jestem świadomy swoich emocji i uczuć w ciele    

Wiem co lubię robić i oddaję się temu    

Dbam o zdrowie     

Znam swoje cele i sam je wyznaczam    

Jestem zadowolony ze swojego statusu relacyjnego    

Jestem w bliskich relacjach    

Biorę odpowiedzialność za swoje zycie     

Dobrze się odżywiam    

Dobrze radzę sobie z problemami codzennymi    

Lubię zabawę i kreatywność     

 

Przeanalizuj wyniki tabeli. Czym więcej odpowiedzi przeważnie bądź czasem tym więcej masz wiary 
w swoje zasoby wewnętrzne i tym więcej wiary w siebie. Oznaczać to też powinno więcej 
samokontroli rozumianej jako umiejętność zwracania uwagi na to czym dysponujesz, czego chcesz, 
czego potrzebujesz i sięgania po to,  zamiast patrzenia na braki.  

Zapraszam was do podzielenia się refleksjami i wnioskami z tej pracy.  

Co dla Ciebie jest największym źródłem mocy?  

Co będziesz wzmacniać?  

 

 

 



Opis przebiegu ćwiczenia 

 Uczestnicy odpowiadają na stwierdzenia we własnym zakresie kiedy prowadzący je odczytuje, 
bądź korzystają z wydrukowanej formy tabeli zaznaczając wybrany wariant odpowiedzi. 

Po zakończeniu tej części pracy prowadzący zaprasza do ujawnienia wyników prac indywidualnych 
praz do podzielenia się refleksjami, komentarzami itp.  

Prowadzący dąży w omówieniu do podsumowania mówiącego, iż umiejętność patrzenia na zasoby, 
możliwości, szanse, moc własną jest również wyborem wspierającym własną efektywność, a więc 
wyborem pro aktywnym. Patrzenie na trudności, pomijanie zasobów i możliwości jest reakcją 
pogłębiającą trudność, aspektem postawy reaktywnej.  

 

ĆWICZENIE 2 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca własna, omówienie grupowe   

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Poznanie indywidualnych wzorców kontroli procesów myślowych 

Polecenie dla uczestników 

Wykonaj poniższe ćwiczenie ( wszystkie instrukcje dokładnie ) w 3 minuty. Jest to możliwe.  
Kto pierwszy skończy podnosi rękę do góry. Nie ujawniamy pozostałym jak wykonaliśmy ćwiczenie. 
Nie przeszkadzamy pozostałym jeszcze pracującym.  

 

Ćwiczenie realizujemy podając grupie wydruki instrukcji tekstem w dół a czystą stroną kartki  
w górę. Uczestnicy odwracają kartki tekstem w górę i od tego momentu rozpoczynamy odliczanie 
czasu 3 minuty. Dokładnie po odliczeniu 3 minut zaprzestajemy pracy nad ćwiczeniem.  
Kto nie zdąży nie zalicza. (najlepiej podać dokładnie tę instrukcję) 

 
 Przeczytaj wszystko polecenia zanim zaczniesz. 

 Napisz swoje nazwisko w prawym górnym rogu. 

 Zakreśl kółkiem słowo nazwisko w zdaniu drugim. 

 Narysuj pięć małych kwadracików w górnym lewym rogu kartki. 

 Postaw krzyżyk w każdym kwadraciku wspomnianym w punkcie czwartym. 

 Zakreśl kółkiem każdy kwadracik. 

 Podpisz się swoim nazwiskiem poniżej tytułu tej strony. 

 Obok tytułu napisz: „ tak, tak, tak”. 

 Otocz kółkiem zdania 7 i 8. 

. Postaw krzyżyk w dolnym, lewym rogu. 



. Wykreśl trójkąt wokół postawionego przed chwilą krzyżyka. 

. Na odwrocie strony pomnóż 24 * 18. 

. Zakreśl kółkiem w punkcie czwartym słowo „pięć”. 

. Gdy dojdziesz do tego punktu testu podnieś prawą rękę. 

. Uśmiechnij się. 

. Jeśli uważnie spełniłeś polecenia napisz na dole kartki „uważnie spełniam polecenia”. 

. Na odwrocie strony dodaj 107 + 278. 

. Zakreśl kółkiem sumę, którą otrzymałeś przed chwilą. 

. Na odwrocie strony narysuj kwadrat. 

. Zrób ołówkiem/długopisem trzy otwory w kartce, w tym miejscu ……………………. 

. Dodaj imię po Twoim nazwisku. 

. Klaśnij w dłonie. 

. Podkreśl imię, które przed chwilą napisałeś przy swoim nazwisku. 

. Zamknij i otwórz oczy. 

. Po przeczytaniu wszystkiego wykonaj jedynie polecenia 1i 2. 

. Odłóż ołówek/długopis. 

. Uśmiechnij się. 

 

Jakie są wasze wrażenia po pracy?  

Jakie emocje wam towarzyszyły?  

Jak na was działała instrukcja do ćwiczenia i sposób jej podania?  

Jak to wpływało na wykonanie zadania?  

Kto zmieścił się w 3 minutach? Jak to zrobił? Dzięki czemu?  

Jakie wewnętrzne procesy przeszkodziły wam w wykonaniu tego zadania w 3 min?  

Jak inaczej można było zrealizować te instrukcje?  

Jak użyć swojej możliwości samokontroli by skutecznie realizować zadania w życiu? 

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy pod wpływem instrukcji zawierającej nutę rywalizacji, oceny, gry na czas, sprawdzania 
się wchodzą w tryb działania automatycznego, reaktywnego.   

Ćwiczenie w zasadzie polega na uważnym przeczytaniu tekstu, dzięki czemu okazuje się, że jego 
wykonanie zajmuje około 30 sekund. Większość jednak osób pracuje realizując kolejno instrukcje, 
pomijając wskazówkę z początku ćwiczenia.  

 

W omówieniu grupowym ( cała grupa) zapytaj uczestników o ich pierwsze reakcje. Zaproś do 
omówienia najpierw osoby które nie zmieściły się w limicie czasu.   Zaproś do badania tego jak 
działali, w oparciu o co. (prawdopodobnie emocje, dążenie do wygranej, obawa przed oceną itp.). 
Zapytaj jak inaczej mogliby działać, czy ktoś wykonał ćwiczenie inaczej. Zaproś do podzielenia się 
sposobem pracy tych którzy wykonali ćwiczenie poniżej 3 minut.  

Wskaż możliwość wyboru spokojnego i  wolniejszego podejścia do zadania – z większą 
samokontrolą, które (pro aktywne) może znakomicie polepszyć szanse uzyskania lepszego wyniku.  

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 6 

Tytuł 

Proaktywność:  Świadomość  własnego kręgu wpływu. Efektywność działania we własnym kręgu 
wpływu 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozpoznają przestrzeń własnego kręgu wpływu, poszerzają świadomość własnej 
efektywności w swoim kręgu wpływu,  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart, pisaki  60 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w trójki według własnego uznania. Dążą do tego by pracować z osobami  
z którymi jeszcze nie pracowały.  

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie własnego kręgu wpływu oraz zrezygnowanie z podejmowania działania poza swoim 
kręgiem wpływu. 

Polecenie dla uczestników 

Porównajcie w trójkach zestawy sentencji:  

Zestaw 1:  

Będę współpracować 

Sprawdzę co mogę zrobić  

Będę wyrozumiały  

Będę cierpliwy  

Zaczynam się uczyć  

Przeanalizuję możliwości  

Zrobię co będę mógł dziś  

Będę cierpliwy  

Rozwijam swoją kreatywność  

Jeszcze poczekam  

Kończę już pracę  

Piszę własny projekt  



Zestaw 2:  

Gdybym miał bardziej cierpliwego szefa  

Gdybym miała lepszego męża  

Byłoby inaczej gdybyś był inny  

Będę szczęśliwy gdy będę miał dom  

Gdybym miała skończone studia mogłabym więcej 

Gdybym miała bardziej posłuszne dzieci 

 

Omówienie grupowe:  

Dyskusja w kierunku odkrycia jakie postawy kryją się za poszczególnymi grupami sentencji. 

Co łączy sentencje w zestawie pierwszym a co w drugim  

Co różni obydwa zestawy od siebie  ( zestaw 1 „być” własny krąg wpływu, zestaw 2 „mieć” krąg 
zainteresowań, przestrzeń poza własnym kręgiem wpływu)  

Jakie postawy ujawniają poszczególne zestawy? (pro aktywna/reaktywna) 

 

Który rodzaj myślenia (mówienia) rozpoznajesz u siebie. Który sposób myślenia i mówienia 
przybliża cię do większej efektywności, osiągania celów, postawy pro aktywnej?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach analizują różnice w zestawach sentencji, rozpoznają iż sentencje te 
reprezentują postawę pro aktywną i reaktywną.   

Prowadzący wnosi perspektywę działania we własnym kręgu wpływu:  

- skupienie na sobie, decydowanie za siebie, zastanawianie się nad tymi aspektami życia na które 
osobiście mamy wpływ, myślenie i planowanie we własnej przestrzeni wewnętrznej ( nie innych 
osób).  

Podkreśla, że to aspekt postawy pro aktywnej, źródło efektywności, sukcesu i spokoju.  

Prowadzący zachęca do porzucenia próby analizowania rzeczywistości, przeżywania emocji 
związanych z tym co poza indywidualnym kręgiem wpływu, podejmowania działań poza swoim 
kręgiem wpływu ( postawy reaktywnej) 

 

ĆWICZENIE 2 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach  

Podział uczestników 

Praca indywidualna 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie własnego kręgu wpływu oraz zrezygnowanie z podejmowania działania poza swoim 
kręgiem wpływu. 



Polecenie dla uczestników 

 Wypisz hasłowo możliwie dużo problemów i spraw, które Cię zajmują w ciągu 10 min. Min 30 haseł 
np. prawo jazdy, lepsza praca, wczesne wstawanie, brudny chodnik pod domem, niebezpieczne 
ulice, inflacja, zanieczyszczone powietrze…  

 Zauważ jak się czujesz po wypisaniu tych wszystkich problemów? 
 Oddziel te sprawy/problemy, które w największym stopniu od Ciebie nie zależą Zrezygnuj z 

zajmowania się nimi. Umówi się ze sobą na tę rezygnację.  
 Oddziel te sprawy problemy, które od Ciebie zależą tylko trochę. Przypisz im niewielką część czasu, 

umów się ze sobą, że właśnie tak zrobisz.  
 Oddziel te sprawy/problemy, które możesz rozwiązać w świecie zewnętrznym lub uporać się z nimi 

wewnątrz . Przydziel im odpowiednio dużo czasu. Zaplanuj pierwszy krok działania do 3 wybranych 
spraw. Sprawdź jak się czujesz kiedy to zrobiłeś.  

 Zauważ jakie jest twoje samopoczucie, ile energii do działania masz teraz?  

 

ĆWICZENIE 3 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach  

Podział uczestników 

Praca w trójkach 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopisy  45 min 

Rezultaty szczegółowe  

Rozpoznanie własnego kręgu wpływu oraz zrezygnowanie z podejmowania działania poza swoim 
kręgiem wpływu. 

Polecenie dla uczestników 

 Omówcie w trójkach odpowiedzi na następujące pytania:  
Jak działa na mnie oddzielenie spraw na które nie mam wpływu, zaprzestanie zajmowania się 
nimi?  
Jak działa odsunięcie na inny moment spraw/problemów na które mam niewielki wpływ?  
Jak działa dokonanie wewnętrznej umowy ze sobą i podjęcie decyzji o tym ile czasu poświęcam na 
dany problem?  
Jak działa, co mi daje wydzielenie spośród wszystkich spraw/problemów tych które mogę 
rozwiązać we własnym zakresie, które przynoszą zmiany w moim życiu i otoczeniu?  

 Sporządźcie listę wskazówek pod tytułem: Jak radzić sobie z problemami pro aktywnie?  
 Usiądźmy w kręgu. Każda trójka niech zaprezentuje swoją listę wskazówek.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

 Uczestnicy w trójkach omawiają ze sobą odpowiedzi na pytania, dyskutują nad wariantami, 
wymieniają poglądy.  

Po tym prowadzący zbiera wyniki pracy  w postaci listy wskazówek od każdej trójki i sporządza 
ogólną listę wskazówek na flipcharcie.  

Podsumowanie:  Zajmowanie się sprawami z kręgu wpływu jest źródłem efektywności i energii  
w działaniu. Zajmowanie się sprawami spoza swojego kręgu wpływu jest źródłem strat, 
rozproszeniem, powoduje oddalanie się od siebie i zmniejszanie efektywności.  



 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym mówienie o faktach  

Ogólny opis 

Uczestnicy zauważają związek pomiędzy precyzyjnym klarownym wypowiadaniem się a efektywną 
komunikacja.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Flipchart pisaki, wydruki zadań do 
poszczególnych ćwiczeń  

90 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca  w trójkach  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się tak by w parach pracowały osoby podobnego wzrostu.  

Materiały Czas trwania 

Flipchart pisaki 20 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozumie iż podstawowym warunkiem porozumiewania się jest klarowne, precyzyjne 
wyrażanie swoich myśli.  

Moduł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym 

Ilość uczestników 

Do  12 

Cel główny 

Rozwijanie kompetencji efektywnego wyrażania myśli i  komunikowania się z innymi.   

JAK WYRAŻAĆ SWOJE MYŚLI, ABY BYĆ ZROZUMIANYM 



Polecenie dla uczestników 

Usiądźcie w trójkach. Każdy niech zaprezentuje to co uważa, że jest warunkiem dobrego 
porozumiewania się. Zapiszcie na jednej kartce flipcharta podzielonej na trzy części esencję tego  
co każdy z Was powiedział.  

 

Omówienie: 

Zaprezentujcie wyniki swojej pracy?  

Zapraszam do podzielenia się obserwacjami na temat podobieństw i  różnic w odpowiedziach 
poszczególnych trójek na to samo pytanie.  

Jak się ma efektywne komunikowanie się do wyrażania swoich myśli? Jak wyrażać swoje myśli by 
się możliwie najefektywniej porozumiewać?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach omawiają warunki dobrego porozumiewania się. Ten sam temat jest 
prezentowany przez 3 osoby co z założenia prowadzi do trzech różnych choć bliskoznacznych 
odpowiedzi. Przedstawiają wyniki prac trójek na forum grupy. Uczestnicy obserwują jak 
klarowność i precyzja wypowiedzi wpływają na efektywności porozumiewania się.  
Zauważają, iż są one podstawowym warunkiem dobrego porozumiewania się.  

 

ĆWICZENIE 2 – S1 

Rodzaj aktywności 

Praca  samodzielna  

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Papier długopis  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozumie iż podstawowym warunkiem porozumiewania się jest klarowne, precyzyjne 
wyrażanie swoich myśli, zauważa swoje tendencje do wyrażania się precyzyjnie i klarownie bądź 
nie. Zna podstawowe obszary pojawiania się klarowności. 
 

Polecenie dla uczestników 

Dokonaj samooceny własnego klarownego wyrażania myśli w aspektach:  

• Mówienie o faktach  
• Mówienie o tym co czujesz / o emocjach 
• Mówienie o aspektach własnej osobowości  
• Mówienie o potrzebach  
• Mówienie o intencjach  
• Mówienie o opiniach  

 

Oceń się w każdym z aspektów w skali od 1 do 5 gdzie 

1-poziom minimalny, intuicyjne pojmowanie  



5- poziom ekspercki, wysoka kompetencja w temacie  
 

Usiądźcie w trójkach by podzielić się obserwacjami z ćwiczenia. Wyszczególnijcie (każda osoba) 
obszar do szczególnego rozwoju umiejętności klarownego wysławiania się( jeden lub więcej).  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy samodzielnie dokonują oceny klarowności swojej komunikacji w wybranych ważnych 
obszarach swojego życia. Oceny tej dokonują w aspektach dostarczonych przez trenera. 

 

ĆWICZENIE 3 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach, omówienie w kręgu, cała grupa 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się według podobieństwa kolorów ubrań – w parze są  możliwie bardzo 
podobne kolory i odcienie.  

Materiały Czas trwania 

Wydruk zdań stanowiących zadanie, jeden na 
parę. 

30 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozróżnia mówienie o faktach od innych typów wypowiedzi, stosuje mówienie o faktach  
i rozumie jego wartość dla efektywnego klarownego wyrażania myśli.  

Polecenie dla uczestników 

Wybierzcie, analizując w parze,  całe  zdania, lub części zdań, mówiące o faktach spośród 
poniższych sentencji.  

 

• Padał deszcz kiedy przyjechali pod dom rodzinny jego żony.  
• Matka z uśmiechem otworzyła słoik dżemu pomarańczowego.  
• Śmiał się głośno kiedy ona robiła śmieszne miny.  
• Chodzenie boso po śniegu jest niezdrowe.  
• Każda osoba, używająca jednorazowych naczyń jest antyekologiczna.  
• Najgłupsze rozwiązanie tego problemu przedstawił Hans.  
• W niedzielę w każdym mieście biją dzwony w kościołach.  
• Małe dzieci nie są w stanie prawidłowo oceniać sytuacji.  
• Jazda na rowerze jest niebezpieczna dla osób starszych.  
• Wczoraj przed 15 km przed domem złapał gumę i spóźnił się pół godziny.  
• Droga z powrotem do ośrodka wypoczynkowego była naprawdę straszna w tej zimowej 

zamieci.  
• Nie lubię kiedy ona się spóźnia, czuję się zawsze taki odrzucony.  
• Od kiedy nie jem sera czuję się lepiej, mam czyste zatoki.  
• Przejścia dla pieszych są bezpieczne. 
• Drzewa produkują tlen jako produkt  fotosyntezy.  
• W ostatnich latach stwierdzono ubytek około 70% owadów w Europie.  
• Kiedy wyginą pszczoły ziemi grozi zagłada.  
• Nie ma mleka w szafce w kuchni.  
• Powinieneś mieć lepsze wyniki w realizacji swoich projektów.  



 

Zaprezentujcie wyniki pracy. Wspólnie przeanalizujmy, które ze zdań są przypadkami mówienia  
o faktach. Jak wam one brzmią. Jakie rezultaty odnosimy w relacji z rozmówcą, kiedy używamy 
mówienia o faktach ? (jesteśmy odbierani jako osoby konkretne, wiedzące o czym mówimy, 
klarownie formułujemy myśli).  Do czego zaprasza mówienie o faktach drugą stronę? (do 
rozważania faktów, generowania rozwiązań, składania propozycji). 

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Prowadzący zaprasza uczestników do pracy w parach. Uczestnicy mają za zadanie 
wyselekcjonować spośród zestawu dostarczonych sentencji, tych sentencji, które mówią o faktach.  

Następnie w pracy  w kręgu Uczestnicy przedstawiają wyniki analizy i porządkują wiedzę  
o wartościach płynących z posługiwaniu się faktami w komunikacji, wyrażaniu myśli.  

Prowadzący analizuje wspólnie z grupą każdą propozycję odrzucając błędne  stwierdzenia.  
Zbiera na tablicy te stwierdzenia, które zawierają mówienie o faktach:  

 

• Padał deszcz kiedy przyjechali pod dom rodzinny jego żony.  
• Matka z uśmiechem otworzyła słoik dżemu pomarańczowego.  
• Śmiał się głośno kiedy ona robiła śmieszne miny.  
• Wczoraj przed 15 km przed domem złapał gumę i spóźnił się pół godziny.  
• Nie lubię kiedy ona się spóźnia, 
• Drzewa produkują tlen jako produkt  fotosyntezy.  
• W ostatnich latach stwierdzono ubytek około 70% owadów w Europie.  
• Nie ma mleka w szafce w kuchni.  

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym: mówienie o emocjach  

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają umiejętność zauważania emocji w wypowiedziach oraz stosowania 
komunikacji asertywnej o emocjach. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Wydruki, flipchart, pisaki  90 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach  

Podział uczestników 

W trójki uczestnicy dobierają się swobodnie dbając o to by nie pracować z osobami które już 
poznały na tym warsztacie, dobierzcie się z osobami z którymi jeszcze nie pracowaliście.  



Materiały Czas trwania 

Wydruk historyjki dla każdej trójki .  30 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozpoznaje  komponenty emocjonalne w komunikacji.  

Polecenie dla uczestników 

Przeczytajcie w trójce historyjkę. Przeanalizujcie ją pod kątem występowania w niej języka emocji.  

Zauważcie, które z zwrotów i opisów obejmują emocje. Jakie rodzaje komunikacji (zdefiniujcie je 
wstępnie) o emocjach są zawarte w historyjkach. Jakie emocje nie są tu nazywane wprost?  

 

Historia 1 

Wkurzasz mnie-wyrzuciła z siebie głośno. Przechyliła ciało w jego kierunku i spojrzała groźnie.  

Mam cię dość krzyknęła spoglądając wymownie na drzwi.  Nie znoszę Twojego ciągłego gadania o 
niczym. Jak chcesz to sobie idź. Zabierz swoje szpargały i znikaj.  

On popatrzył na podłogę a później na nią, na koniec na drzwi.  

Smutno mi to słyszeć od Ciebie. Kiedy tak krzyczysz trochę się boję tego co zaraz usłyszę.  

Czuję też złość kiedy wrzeszczysz tylko dlatego, że za dużo mówię. Lubię mówić, chcę ci też 
opowiedzieć mój dzień po prostu. Może jeśli Cię to tak złości to sama wyjdź. Nie będę tolerował 
twoich wrzasków.  Nikt w okolicy nie wrzeszczy tak jak ty o 7 rano.  

 

Historia 2 

Ucieszył się na jej widok. W jego oczach błyszczały łzy. Wziął od niej torbę i podał jej rękę by łatwiej 
wyskoczyła z pociągu. Spojrzała na niego z radością. Przytulili się.  

Cieszę się że Cię widzę. Stęskniłem się za tobą. Już się bałem że nie przyjedziesz teraz a przecież tak 
na to czekaliśmy. A przy ostatnim rozstaniu mieliśmy sporo smutku, łez, o rozterek czy uda nam się 
teraz spotkać.  Napijemy się herbaty, jest  tu taka przyjemna kawiarenka, lubię tam siedzieć. 
Spodoba ci się pewnie.  Podają tam pyszną herbatę z Cejlonu.  

Wiesz. Nie chcę teraz nigdzie iść. Jestem zmęczona i potrzebuję się wyspać.  Mam dość tej 
podróży. Nie chcę herbaty ani kawiarni. Chodźmy szybko do domu.  

 

Zapraszam trójki do podzielenia się swoimi obserwacjami. Jakie zwroty emocjonalne 
zauważyliście? Jakie emocje w historiach są niewyrażone? Jaki mają wpływ te komunikaty na 
rozmówców? Na ile emocje wspierają/utrudniają klarowne wyrażanie się?  

 

Emocje utrudniają klarowne wyrażanie myśli. Emocje są w systemie neurologicznym wyżej 
uprawnione i mają pierwszeństwo w zajmowaniu nas. Jeśli dodatkowo są nieumiejętnie wyrażone 
bądź niewyrażone mogą powodować znaczące utrudnienia w klarownym wyrażaniu myśli.  

 

Konstruktywne i destruktywne przykłady komunikowania emocji zostaną rozwinięte w kolejny m 
ćwiczeniu.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach zapoznają się z jedną z wersji historyjki dwu osób. Zadaniem jest wskazanie 
emocjonalnych wyrażeń/zdań oraz wskazanie emocji obecnych w historyjkach i jednocześnie nie 



nazwanych. W pracy grupowej używamy modelu koło emocji zawierającego 5 głównych emocji: 
złość, radość, smutek, lęk, wstręt ( oraz emocje pochodne). Poniżej zaznaczenia sentencji 
zawierających emocje (Emocje niewyrażone w nawiasach): 

 

Wkurzasz mnie-wyrzuciła z siebie głośno. Przechyliła ciało w jego kierunku i spojrzała groźnie. 
(złość) 

Mam cię dość krzyknęła spoglądając wymownie na drzwi.  Nie znoszę Twojego ciągłego gadania o 
niczym. Jak chcesz to sobie idź. Zabierz swoje szpargały i znikaj.  

On popatrzył na podłogę a później na nią, na koniec na drzwi. (lęk, smutek) 

Smutno mi to słyszeć od Ciebie. Kiedy tak krzyczysz trochę się boję tego co zaraz usłyszę.  

Czuję też złość kiedy wrzeszczysz tylko dlatego, że za dużo mówię. Lubię mówić, chcę ci też 
opowiedzieć mój dzień po prostu. Może jeśli Cię to tak złości to sama wyjdź. Nie będę tolerował 
twoich wrzasków.  Nikt w okolicy nie wrzeszczy tak jak ty o 7 rano. (złość) 

 

Ucieszył się na jej widok. W jego oczach błyszczały łzy. Wziął od niej torbę i podał jej rękę by 
łatwiej wyskoczyła z pociągu. Spojrzała na niego z radością. Przytulili się.  

Cieszę się że Cię widzę. Stęskniłem się za tobą. Już się bałem że nie przyjedziesz teraz a przecież 
tak na to czekaliśmy. A przy ostatnim rozstaniu mieliśmy sporo smutku, łez, o rozterek czy uda 
nam się teraz spotkać.  Napijemy się herbaty, jest  tu taka przyjemna kawiarenka, lubię tam 
siedzieć. Spodoba ci się pewnie. (radość, miłość). Podają tam pyszną herbatę z Cejlonu. (nadzieja) 

Wiesz. Nie chcę teraz nigdzie iść. Jestem zmęczona i potrzebuję się wyspać.  Mam dość tej 
podróży. Nie chcę herbaty ani kawiarni. Chodźmy szybko do domu. (Złość, zniecierpliwienie) 

 

ĆWICZENIE 2 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w tych samych trójkach 

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Papier i długopis 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozpoznaje komunikaty emocjonalne o konstrukcji destruktywnej.  
Uczestnik zna komunikację asertywną pozwalającą komunikować emocje  
w sposób konstruktywny.  

Polecenie dla uczestników 

Wróćcie do zebranych w poprzednim zadaniu komunikatów emocjonalnych o charakterze 
destruktywnym. Co je charakteryzuje ? (ocena, stwierdzenie, ładunek agresji). Które to są 
konkretnie komunikaty według Was, wyselekcjonujcie je z historyjek?  

 

Wkurzasz mnie,  Mam cię dość  Nie znoszę Twojego ciągłego gadania o niczym. Jak chcesz to 
sobie idź. Zabierz swoje szpargały i znikaj.  Może jeśli Cię to tak złości to sama wyjdź. Nie będę 
tolerował twoich wrzasków.  Nikt w okolicy nie wrzeszczy tak jak ty o 7 rano. 



Jakie wobec tego komunikaty emocjonalne w tych historyjkach mają charakter bardziej 
konstruktywny i dlaczego ( pierwsza osoba liczby pojedynczej, komunikat Ja, mówienie o sobie o 
do kogoś o emocjach)  

Smutno mi to słyszeć od Ciebie. Kiedy tak krzyczysz trochę się boję tego co zaraz usłyszę.  

Czuję też złość kiedy wrzeszczysz tylko dlatego, że za dużo mówię. Lubię mówić, chcę ci też 
opowiedzieć mój dzień po prostu. Ucieszył się na jej widok. W jego oczach błyszczały łzy. Cieszę 
się że Cię widzę. Stęskniłem się za tobą. Już się bałem że nie przyjedziesz teraz a przecież tak na 
to czekaliśmy. Wiesz. Nie chcę teraz nigdzie iść. Jestem zmęczona i potrzebuję się wyspać.  Mam 
dość tej podróży. Nie chcę herbaty ani kawiarni. Chodźmy szybko do domu. 

 

Czym zatem charakteryzują się w warstwie języka te konstruktywne komunikaty wyrażające 
emocje?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w trójkach  wyławiają z historyjek przykłady destruktywnych i konstruktywnych 
sposobów mówienia o emocjach.  Wspólnie określają to co w komunikacji  o emocjach stanowi o 
tym czy jest ona raniąca i destruktywna czy  budująca i konstruktywna  

- komunikacja w pierwszej osobie liczby pojedynczej,  

- mówienie o emocjach  

- mówienie do kogoś  odnosząc się do jego zachowań 

 

ĆWICZENIE 3 – S2 

Rodzaj aktywności 

Praca w całej grupie  

Podział uczestników 

Brak  

Materiały Czas trwania 

Przykłady komunikacji do pracy  30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik doskonali umiejętność posługiwania się budującą i konstruktywną komunikacją 
zawierającą emocje   

Polecenie dla uczestników 

Zamieńcie otrzymane przez was   przykłady ( lewa kolumna tabeli) destruktywne na konstruktywne  

Przeczytaj przykład, podaj swoją propozycję, pozostali mogą podać swoją, ja podam na koniec  
moje rozwiązanie ( prawa kolumna tabeli) 

 

nr Destruktywnie  Konstruktywnie 

1 Wkurzasz mnie tym swoim gadaniem Czuję złość, dużo mówisz 

2 Zabieraj swoje szpargały,  Irytuję się na widok twoich rozrzuconych 
rzeczy 



3 Robisz tu chaos w pokoju Złoszczę się kiedy wprowadzasz chaos  
w pokoju 

4 To przez ciebie źle się czuję, nie słuchasz Źle się czuję kiedy ty nie słuchasz 

5 Zawsze musisz wiedzieć lepiej Frustruję się kiedy chcesz wszystko wiedzieć 

6 Nigdy nie myjesz naczyń Czuję irytację, nie pomyłeś naczyń 

7 Nie znasz się na tym a się wymądrzasz Boję się, że zawsze już będziesz się wymądrzać, 
mimo, że się na tym nie znasz. Czuję złość. 

8 Daj mi spokój, wiem to  Złoszczę się, czuję się pouczany. Wiem to.  

9 Mam cię dość  Jestem sfrustrowany. Chcę być sam.  

10 Niech to się już skończy, to przez Ciebie.  Czuję gniew, kiedy to wciąż robisz. Chcę coś 
zmienić.  

11 Nie wiem już co robić, wkurzasz mnie. idź 
stąd.  

Jestem bezradny i zły. Chcę zostać sam.  

12 Muszę uciekać, to nie dla mnie  Boję się. Chciałem by było inaczej.  

 

Jak będzie wyglądać twoja praca, życie zawodowe, kiedy będziesz używać tego rodzaju 
komunikatów do przekazywania swoich emocji? ( będzie więcej równowagi co ułatwi mi 
przekazywanie myśli klarownie, będę miał lepsze relacje) 

 Jak klarowne i czyste wyrażanie stanów emocjonalnych wpływa na Ciebie ( wspiera klarowne 
przedstawianie myśli) 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy otrzymują paski z przykładami destruktywnej komunikacji emocjonalnej i mają za 
zadanie zmienić je w odpowiadające im treścią przykłady komunikacji konstruktywnej według 
zasad:  

- komunikacja w pierwszej osobie liczby pojedynczej,  

- mówienie o emocjach  

- mówienie do kogoś  odnosząc się do jego zachowań 

Przykładowe rozwiązania prawidłowe:   

• Kiedy ty krzyczysz ja czuję lęk.  
• Z powodu Twojej odmowy czuję smutek.  
• Złoszczę się, kiedy ty zmieniasz zdanie w trakcie naszego wspólnego działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 3 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym. Unikanie błędów w komunikowaniu się.  

Ogólny opis 

Uczestnicy uczą się jakie zachowania utrudniają komunikację, oraz jak ich unikać.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Wydruki, flipchart, pisaki 100 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach z prezentacją na forum grupy. 

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się zgodnie z kryterium lepszej znajomości, lubienia lub podobieństwa.  

Materiały Czas trwania 

Wydrukowane mikroinstrukcje na paskach 
papieru.  

45min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy rozpoznają błędy w komunikacji.  
 

Polecenie dla uczestników 

W parach przygotujcie jednominutową prezentację (scenkę), w której jedno z Was będzie osobą 
mówiącą ( bez roli) o swoim hobby, zaś druga będzie miała zadanie. Zadaniem tym będzie 
odegranie roli (osoby popełniającej błędy w komunikacji z drugim człowiekiem)  opisanej na 
wylosowanym pasku papieru.  

Po około 5 minutach na przygotowanie kolejne pary prezentują pozostałym uczestnikom grupy po 
dwie scenki/prezentacje błędnego zachowania pozostałym uczestnikom. Zadaniem pozostałych 
jest nazwać intuicyjnie błąd odgrywany przez prezentujących.  Trener zapisuje na Flipie nazwy 
błędnych zachowań. 

 

1. Zadajesz wciąż pytania , dużo pytań – różnorodne tematycznie/ otwarte zamknięte – za 
dużo pytań 

2. Słuchasz uczestnika ale nie reagujesz werbalnie – niespójność komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej  

3. Podnosisz głos, jesteś bardzo zdecydowany , odpowiadasz krótkimi frazami- napięcie  

4. Wymagasz od uczestnika tego żeby ci coś powiedział, jak zaczyna dopytujesz uparcie - 
nacisk 

5. Zadajesz pytania zamknięte,  tylko – efekt przesłuchania  

6. Udzielasz rad- „ w twojej sytuacji lepiej byłoby , gdybyś.... „ zrób tak” , „ na pewno 
osiągniesz to jeśli „ – udzielanie rad  



7. Wytykasz błędy uczestnika  „mówisz za cicho”, „za głośno”, „niewyraźnie” , „mówisz 
niezrozumiale”.  

8. Rozmawiasz, jesteś w kontakcie z uczestnikiem z którym rozmawiasz ale wiercisz się, coś 
absorbuje Cię jakbyś był/a gdzie indziej. 

9. Porównujesz – ktoś inny  to wiedział  a Ty ?  -  różnicowanie  

10. Zadajesz pytanie i sam na nie odpowiadasz , kolejne pytanie , uczestnik próbuje 
odpowiedzieć – odpowiadasz za niego –nie czekasz na odpowiedź, bezsens zaangażowania 
się uczestnika 

11. Przyjmujesz proszący i przymilny ton – zapraszając uczestnika do podzielenia się swoim 
doświadczeniem –spoufalanie się  

12. Jesteś bardzo dyrektywny/a , stanowczo ponaglasz uczestnika, zadajesz pytanie i mówisz – 
Pani/e  - mamy tylko dwie minuty na rozwiązanie problemu  - presja  

 

Pytania do omówienia ćwiczenia: 

Jak wpływały na Ciebie jako mówiącego błędy komunikacyjne po stronie rozmówcy?  

Jak te błędy ograniczają osobę je popełniającą a jak rozmówcę w sprawnym komunikowaniu się?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy losują paski papieru z wydrukami scenki do odegrania. W parach (osoba A i osoba B na 
przemian wchodzą w role popełniającego błąd i mówiącego po prostu) prezentują błędne 
zachowania. Pozostała część grupy ma za zadanie odgadnąć jaki błąd popełnia osoba prezentująca.  

Prowadzący zapisuje propozycje grupy (jakie uczestnicy widzą błędy w komunikacji). Grupa 
analizuje jak popełnianie błędów w komunikacji wpływa na klarowność i sprawność komunikacji. 

 

ĆWICZENIE 2 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach   

Podział uczestników 

Uczestnicy pozostają w parach jak w poprzednim ćwiczeniu. 

Materiały Czas trwania 

Wydruki przykładowych reakcji na błędy w 
komunikacji po stronie rozmówcy :  

30 min 

 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy umieją radzić sobie z błędami w komunikacji swoich rozmówców.  

Polecenie dla uczestników 

Wejdźcie ponownie w scenki  w parach (bez pokazywania innym na forum), wszystkie pary w tym 
samym czasie. Kiedy jeden z uczestników pary odgrywa swoją rolę zadaniem drugiego jest 
zareagować przy pomocy jednej z poniższych sentencji ( wypisane na Flipie przez trenera) 

 

• Proszę wysłuchaj mnie do końca.  
• Nie wiem czy chcesz mnie słuchać.  
• Zależy mi na tym by przekazać Ci do końca moją opowieść.  



• Przeszkadza mi twoje zachowanie.  
• Czuję irytację. Nie wiem czy chcesz mnie słuchać, zależy mi by do końca  
• Przeszkadza mi to co robisz.  
• Umawialiśmy się, że mnie posłuchasz 

 
Jak działało użycie tych sentencji na osoby w rolach ( popełniające błędy?)  
Czy przywracało klarowność komunikacji pomiędzy wami?  
Jak nazwalibyście tę grupę zwrotów ? ( wyrażanie próśb, wyrażanie intencji, mówienie  
o emocjach) 
W jakich życiowych sytuacjach moglibyście je stosować by zwiększyć efektywność i klarowność 
waszej komunikacji?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy w parach ponownie wchodzą w role z poprzedniego ćwiczenia. Ćwiczenie realizują 
wszystkie pary w tym samym czasie. Uczestnicy nie mający w danym momencie roli mają za 
zadanie reagować przy pomocy sentencji podanych przez prowadzącego. Odkrywają możliwość 
przywracania klarowności komunikacji przy pomocy narzędzi takich jak wyrażanie próśb, wyrażanie 
intencji, mówienie o emocjach. 

 

ĆWICZENIE 3 – S3 

Rodzaj aktywności 

Praca własna 

Podział uczestników 

Brak 

Materiały Czas trwania 

Kwestionariusz wydrukowany dla każdego 
uczestnika   

15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy  zauważają błędy we własnej komunikacji i umieją unikać tych błędów. 

Polecenie dla uczestników 

Popracujcie nad zauważeniem w codziennej własnej komunikacji waszej tendencji do popełniania 
błędów blokujących rozumienie Was przez innych. Skuteczne wyrażanie się zależy również od 
stanu odbiorcy. Kiedy zauważycie popełniane przez Was błędy, możecie je łatwiej wyeliminować.  

 

Przeczytaj każde stwierdzenie i zaznacz ( dla własnej wiadomości) właściwą odpowiedź 

Błąd  Nigdy  Czasami  Często  

Zadawanie wielu pytań po sobie, bez słuchania odp.    

Brak komunikacji niewerbalnej    

Wywieranie nacisku, presji    

Zadawanie pytań zamkniętych     



Sam/a odpowiadasz sobie na zadane pytana     

Nadmierna uprzejmość, przymilność    

Nadmierna dyrektywność    

Wytykasz błędy uczestnikowi    

Udzielasz rad     

Odwracasz uwagę od rozmowy     

 

Jeśli są chętni do podzielenia się wynikami po odpowiedzeniu na pytania to zapraszam. Jeśli nie, 
zachęcam Was do pracy nad wyeliminowaniem tych zachowań z Waszej codzienności.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy wypełniają krótki kwestionariusz błędów w komunikacji w celu przyjrzenia się własnym 
tendencjom do ich popełniania. Prowadzący zaprasza do dzielenia się refleksjami chętnych. 
Zachęca wszystkich do pracy nad unikaniem tych błędów.  

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 4 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym mówienie o potrzebach  

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają umiejętność wyrażania potrzeb.  

Materiały do zajęć Czas trwania 

Wydruki, flipchart, pisaki 90 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach i w całej grupie  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się według kryterium długości włosów, dążą do tego by spotkali się 
właściciele krótkich i długich włosów.  

Materiały Czas trwania 

Historyjki z ćwiczenia o emocjach  30 min 



Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik zauważa i rozumie związek pomiędzy emocjami a potrzebami i wyrażaniem potrzeb jako 
sposobem redukcji emocji.  

 

Polecenie dla uczestników 

Przeczytajcie historyjki ponownie. Zastanówcie się nad tym jakie potrzeby kryją się za emocjami  
w tych historiach. Nazwijcie te potrzeby. Pozwólcie sobie na napisanie większej ilości potrzeb, 
zgodnie z tym co podpowiada wam wasza intuicja. Przygotujcie spisy potrzeb do podania ich na 
forum do wiadomości innych uczestników i prowadzącego.  

 

Wkurzasz mnie-wyrzuciła z siebie głośno. Przechyliła ciało w jego kierunku i spojrzała groźnie. 
(złość) ( potrzeba spokoju, braku napięcia) 

Mam cię dość krzyknęła spoglądając wymownie na drzwi.  Nie znoszę Twojego ciągłego gadania  
o niczym. Jak chcesz to sobie idź. Zabierz swoje szpargały i znikaj. (potrzeba mniejszej ilości 
bodźców, ciszy, czasu dla siebie) 

On popatrzył na podłogę a później na nią, na koniec na drzwi. (lęk, smutek) (potrzeba jasności  
w relacji, potrzeba bliskości) 

Smutno mi to słyszeć od Ciebie. Kiedy tak krzyczysz trochę się boję tego co zaraz usłyszę. 
(potrzeba akceptacji, wyrażania siebie) 

Czuję też złość kiedy wrzeszczysz tylko dlatego, że za dużo mówię. Lubię mówić, chcę ci też 
opowiedzieć mój dzień po prostu. (potrzeba redukcji napięcia przez mówienie), 

Może jeśli Cię to tak złości to sama wyjdź. Nie będę tolerował twoich wrzasków. (potrzeba ciszy, 
potrzeba bycia usłyszanym, wysłuchanym, potrzeba miłości, wsparcia) Nikt w okolicy nie 
wrzeszczy tak jak ty o 7 rano. (złość) (potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przynależności) 

 

Ucieszył się na jej widok. (potrzeba spotkania, bliskości, przynależności).  W jego oczach błyszczały 
łzy. Wziął od niej torbę i podał jej rękę by łatwiej wyskoczyła z pociągu. Spojrzała na niego  
z radością. Przytulili się. (potrzeba bycia w relacji, potrzeba czułości) 

Cieszę się że Cię widzę. Stęskniłem się za tobą. Już się bałem że nie przyjedziesz teraz a przecież 
tak na to czekaliśmy. (potrzeba spotkania, potrzeba radości, satysfakcji w relacji).  
A przy ostatnim rozstaniu mieliśmy sporo smutku, łez, o rozterek czy uda nam się teraz spotkać.  
(potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba spokojnego przebywania ze sobą). Napijemy się herbaty,  
jest  tu taka przyjemna kawiarenka, lubię tam siedzieć. (potrzeba przyjemności, dobrego nastroju, 
spokoju) Spodoba ci się pewnie. (radość, miłość). (potrzeba spełniania pragnień).  
Podają tam pyszną herbatę z Cejlonu. (nadzieja) (potrzeba pozytywnych przeżyć)  

Wiesz. Nie chcę teraz nigdzie iść. (potrzeba odpoczynku, spokoju, regeneracji, bezpieczeństwa) 
Jestem zmęczona i potrzebuję się wyspać.  Mam dość tej podróży. (potrzeba bycia w domu) Nie 
chcę herbaty ani kawiarni. Chodźmy szybko do domu. (Złość, zniecierpliwienie) (potrzeba 
szybkiego zaspokojenia potrzeb, koncentracji na celu)  

 

Jakie potrzeby nie zostały wyrażone w tych scenkach? (zebrać wyniki pracy grypy, przedstawić 
wersję z nawiasów) 

Jak wyrażanie potrzeb może wpływać na efektywność i klarowność komunikacji? (zwiększa 
efektywność i klarowność, szybkość)  

Jakie mogły być rezultaty gdyby od razu wyrażono potrzeby? ( szybkość porozumiewania się, 
stawianie granic, spełnienie potrzeb) 

 



Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy analizują znane sobie scenki pod kątem wyrażonych/niewyrażonych potrzeb. Trójki 
przedstawiają potrzeby, które uczestnicy zauważyli w scenkach na forum grupy, dyskutują nad 
wartością wyrażania potrzeb dla efektywności i klarowności komunikacji. Odkrywają związek 
między emocjami a potrzebami. 

 

 

ĆWICZENIE 2 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w ten sposób by pracować z osobami innymi niż te z trójki z poprzedniego 
ćwiczenia  

Materiały Czas trwania 

Flipchart pisaki, długopisy, papier 30 min 

Polecenie dla uczestników 

Przygotujcie (każda para po 6 przykładów) komunikatów wyrażających potrzeby w oparciu o 
historyjki z poprzedniego ćwiczenia. Wykorzystajcie początki zdań, które przedstawiam.  

• Potrzebuję  
• Proszę  
• Chcę  
• Zależy mi  
• Wolę  
• Dobrze mi zrobi  
• Najlepiej bym się czuł  

 
Zaprezentujcie wyniki waszej pracy pozostałym. Zbiorę niektóre przykłady na flipcharcie ( te które 
różnią się od pozostałych).  

Co uzyskujemy poprzez wyrażanie potrzeb ? ( więcej jasności, bliskości i porządku w relacjach)  

Dlaczego można uznać, że wyrażanie potrzeb podnosi efektywność i klarowność komunikacji?  

Jak możecie użyć tej wiedzy w relacjach zawodowych?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Grupa sporządza przykładowe wypowiedzi ujmujące potrzeby stojące za emocjami bazując na 
historyjkach. Następnie przygląda się wartości komunikowania potrzeb dla efektywności i 
klarowności komunikacji.  

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 3 – S4 

Rodzaj aktywności 

Praca w parach 

Podział uczestników 

Dobór z osobą mniej znaną dotychczas 

Materiały Czas trwania 

flipchart, pisaki 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik umie dbać o swoje potrzeby oraz o potrzeby innych w relacjach 
 

Polecenie dla uczestników 

Zaprojektujcie mini scenkę w której jako osoby znające się i będące w dowolnego rodzaju relacji 
(osobista, zawodowa) odkrywacie swoje potrzeby. Np. kiedy trzeba kupić nowy samochód, lub 
zmienić sposób działania zespołu. Osoba a wyraża się ( jak w historyjkach) w sposób emocjonalny, 
osoba B pyta o potrzeby i mówi o sowich potrzebach:  

Uważam, że powinniśmy kupić nowy samochód ten już nie daje rady i mam go dość  

Ok, a co potrzebujesz najbardziej kiedy to zauważasz (docieranie do potrzeb)  

Potrzebuję szybciej i wygodniej jeździć do pracy  

Ok. Rozumiem, ja jednak nie mam teraz czasu na rozmowę o tym, potrzebuję popracować nad 
raportem, możemy porozmawiać później?  

Po zaprojektowaniu kolejne pary prezentują pozostałym jedną scenkę.  

Jak działało pytanie o potrzeby?  

Jak działało mówienie o potrzebach?  

Czy mówienie o potrzebach zwiększa klarowność komunikacji?  

W jakich sytuacjach z życia czy zawodowych możesz wykorzystać tę wiedzę i tę umiejętność 
mówienia o potrzebach?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy przygotowują prezentację scenki obejmującej mówienie o potrzebach. Opierają się na 
historyjkach z poprzednich ćwiczeń. Prezentują je na forum grupy, rozwijają umiejętność mówienia 
o potrzebach i pytania o potrzeby. Zauważają związek pomiędzy mówieniem o potrzebach  
a klarownością komunikacji. Adaptują tę umiejętność do przestrzeni zawodowej i osobistej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 5 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym mówienie o intencjach 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają umiejętność przedstawiania swoich intencji. 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Wydruki, flipchart, pisaki 75 min 

 

ĆWICZENIE 1 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca w trójkach.  

Podział uczestników 

Uczestnicy dobierają się w trójki kierując według kryterium miesiąca urodzenia. W trójkach pracują 
osoby o możliwie zbliżonych miesiącach urodzenia.  

Materiały Czas trwania 

brak 15 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnicy zauważają jak różnie można mówić o tym na czym i zależy w danej sytuacji.  
 

Polecenie dla uczestników 

Podziel się z uczestnikami Twojego zespołu tym na jakim rezultacie Ci zależy na tym warsztacie.  

W ćwiczeniu skupcie się na formie językowej pojawiających się odpowiedzi. Zanotujcie kilka 
przykładów wypowiedzi na temat tego na czym wam zależy.  

Zapraszam Was do podania przykładów, zapiszę je na tablicy.  

Jaki format językowy ma intencja (pierwsza osoba liczby pojedynczej, użycie słów zależy mi, chcę, 
oczekuję, potrzebuję itd.) 

W dalszych ćwiczeniach będziemy się przyglądać językowi intencji i znaczeniu intencji.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy wyrażają swoje intencje w zakresie tego co chcieliby osiągnąć na warsztacie w 
rozmowie w trójkach. Zapisują formy językowe (np. Chciałbym nauczyć się, zależy mi na uzyskaniu, 
chodzi mi o to by…). Różne formy użyte przez uczestników prowadzący zbiera na Flipcharcie. Na 
koniec odczytuje je i tytułuje słowem Intencje. Są to robocze formy językowe służące do wyrażania 
intencji. Będziemy je ćwiczyć i rozwijać w dalszej części warsztatu.   

 

 

 

 



ĆWICZENIE 2 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca w całej grupie 

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Wydrukowane paski z przykładami intencji 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik zna sposób wyrażania intencji, posługuje się nim, zdaje sobie sprawę z jego 
oddziaływania na innych.  

Polecenie dla uczestników 

Wylosujcie po jednym pasku z sentencją. Wstańcie. Spotykajcie się z kolejnymi osobami w grupie  
i odczytujcie tekst z paska kierując się do spotkanej osoby. Osoba do której kierowany jest tekst 
może odpowiedzieć, tak by wywiązała się krótka rozmowa. Następnie odbiorca zmienia się  
w nadawcę, odczytuje swój tekst. Następnie przechodzi do kolejnej osoby. Wykonajcie to 
ćwiczenie w stosunku do możliwie wielu (wszystkich) osób w grupie.  

Możecie się wymieniać karteczkami co jakiś czas.  

1. Zależy mi by porozmawiać dziś z Tobą o  

2. Przychodzę by przedstawić Ci pewien pomysł  

3. Chcę Ci opowiedzieć o tym bo to dla mnie ważne 

4. Mam dziś w dla Ciebie ważne/ciekawe informacje/propozycje  

5. Poprosiłem Cię o spotkanie ponieważ zbliża się termin decyzji w sprawie naszego projektu 

6. Chcę Cię dziś zapytać o sytuację w związku z zbliżającym się terminem zakończenia  etapu 

naszego projektu 

7. Zapraszam Cię rozmowę na temat mojego pomysłu. 

8. Proponuję byśmy wrócili do tego co najważniejsze.  

9. Celem mojego telefonu jest zapytanie o pewne fakty żeby wiedzieć jak najlepiej się 

przygotować do naszego spotkania 

10. Zależy mi by dziś podzielić się z tobą dobrą wiadomością… 

11. Według mnie, najlepszy wariant naszego działania na dziś to…  

12.  Moim współpracownikom oferuję tylko sprawdzone rozwiązania. 

13. Potrzebuję rozmowy z Tobą ponieważ powinniśmy wspólnie spojrzeć na problem, 

zebrałem dane i chcę zaproponować spotkanie. 

 

 

 



Pytania do omówienia w kręgu: 

- jak się czuliście po spotkaniach  

- jak reagowaliście po usłyszeniu tekstu z kartki od spotkanej osoby 

- do czego zachęcało was to co słyszeliście?  

Wyrażanie intencji otwiera rozmówcę a także ukierunkowuje rozmowę. Pomaga wyrażać myśli 

związane z tematem, otwiera na nie przestrzeń. Umacnia też mówiącego w zamiarze związanym z 

wyrażaną intencją.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy spotykają się w sali warsztatowej na krótkie wymiany w parach. Odczytują sobie tekst z 
kartki, wchodzą w krótką interakcję i przechodzą do następnej osoby. Obserwują jak działa na nich 
tekst z kartki – intencja wyrażana przez rozmówcę.  

 

ĆWICZENIE 3 – S5 

Rodzaj aktywności 

Praca własna, praca w parach i dyskusja w kręgu  

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Kartki i długopisy, zapisane na Flipie początki 
zdań opisujących intencje.  

30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik uświadamia sobie własne intencje, rozumie ich znaczenie, posiada je zapisane i gotowe 
do użytku w codziennym życiu.  

Polecenie dla uczestników 

Zastanów się nad  ważnymi obszarami w swoim życiu. Zauważ o co ci w nich chodzi, na czym Ci 
zależy, co chciałbyś osiągnąć, czego nie chcesz, co sprawia ci radość i chcesz tego więcej?  

Zanotuj 15 intencji obejmujących główne obszary twojego życia. (np. chcę być szczęśliwy, chcę 
dobrze żyć, zależy mi na dobrych relacjach). Usiądź w parze i odczytaj swoje intencje bez 
dodatkowych komentarzy i dyskusji, wygłoś je tylko.  

 

Skorzystaj z poniższych początków zdań:  

• Potrzebuję dla siebie  
• Zależy mi na  
• Chcę by  
• Ważne jest dla mnie  
• Chcę mniej  
• Chcę więcej  
• Zależy mi na  

 



Omówienie w kręgu dla chętnych:  

Jakie intencje zapisałeś?  

W jakich sytuacjach, do czego, w jakim celu możesz się nimi posłużyć?  

( do udrażniania komunikacji, do przypominania kierunku rozmowy, dla siebie – do porządkowania 
myśli przed ich wyrażeniem) 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy zauważają swoje intencje w znaczących obszarach swojego życia i notują je, następnie 
odczytują w parach w celu mocniejszego osadzenia intencji w umyśle. Następnie siadają w kręgu, 
(chętni) i odczytują przykładowe intencje własne i dzielą się refleksją na temat ich odkrycia. 
Wspólnie zastanawiają się nad użytecznością świadomych intencji w codzienności.  

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 6 

Tytuł 

Jak wyrażać swoje myśli, aby być zrozumianym: mówienie o opiniach 

Ogólny opis 

Uczestnicy rozwijają umiejętność rozpoznawania i posługiwania się opinią i unikania ocen ( jako 
nieefektywnych składników komunikacji) 

Materiały do zajęć Czas trwania 

Wydrukowane paski  90 min 

 

 

ĆWICZENIE 1 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w czwórkach 

Podział uczestników 

Poprzez odliczanie do 3 ( przy 12 osobach w grupie) 

Materiały Czas trwania 

Wydrukowane sentencje do użycia  
w podgrupach 

30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik rozpoznaje konstrukcje językową będącą oceną, rozumie jej destruktywny charakter, 
unika jej w codziennym życiu dla podnoszenia efektywności wyrażania się.  
 

Polecenie dla uczestników 

Usiądźcie w mini kręgach po 4 osoby. Przeczytajcie do siebie sentencje z karteczek. Zauważcie jakie 
emocje w was wywołują, na jakie reakcje macie ochotę, czy są to wspierające, zachęcające 



komunikaty czy może raczej odwrotnie. Zapiszcie wasze obserwacje na temat tego jak działają na 
was te sentencje.  

1. To się nie uda  

2. Inni robią to inaczej  

3. To jest bez sensu  

4. Nie ma szans  

5. To za trudne  

6. Tego się nie da załatwić w tym terminie  

7. To najlepsze, wspaniałe rozwiązanie 

8. Można zrobić to lepiej i szybciej   

9. To propozycja jest słaba  

10. Nie da rady w ten sposób tego załatwić  

11. Lepiej robić to tak jak ja mówię  

12. To do niczego nie prowadzi  

Zapraszam czwórki do podzielenia się swoimi obserwacjami, refleksjami, zapisze je na Flipie.  

Co zawierają te sentencje? Jak nazwalibyście te sentencje? Jak działają na innych, na relację, na 
klarowność komunikacji?  

Zauważcie, stosowanie ocen w języku rozmowy sprawia, że trudniej się rozmawia, jest to 
blokujące, może prowadzić do ujawniania się przeciwieństw i konfliktu interpersonalnego. Warto 
unikać tych form językowych dla podniesienia jakości swojego wyrażania myśli. Formy językowe, 
którymi można je zastąpić będziemy trenować w kolejnym ćwiczeniu.  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Osoby odczytują w czwórkach przykładowe sentencje zawierające oceny. Zauważają ich 
destruktywny charakter. Podejmują decyzję o ich unikaniu w codziennym komunikowaniu swoich 
myśli.  

 

ĆWICZENIE 2 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca w czwórkach 

Podział uczestników 

Uczestnicy pracują w czwórkach o tym samym składzie co w poprzednim ćwiczeniu.  

Materiały Czas trwania 

Wydrukowane przykładowe początki zdań 30 min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik potrafi zaprezentować swoje myśli w sposób nieoceniający przy pomocy opinii.  

Polecenie dla uczestników 

Użyjcie sentencji z poprzedniego ćwiczenia jako materiału wyjściowego. Stwórzcie do każdej z nich 
po dwa przykłady alternatywnego komunikatu, o zbliżonej treści,  nie będącego oceną 
(konstruktywnego) z użyciem formuł  rozpoczynających się słowami jak w przykładach poniżej:  



Mam wrażenie że 

Wydaje mi się  

Moim zdaniem  

Z mojego doświadczenia wynika, że 

Widzę to tak, że  

Proponuję rozwiązanie, które polega na 

Widzę taką możliwość  

Według mnie  

 

Zanotujcie je i przygotujcie do przedstawienia pozostałym.  

Po wykonaniu tamtego zadania:  

Zapraszam do przedstawienia wyników na forum. Zbiorę na flipcharcie przykłady.  

Omówienie  

Jak wam brzmią te przykłady?  Jaki emocje budzą?  

Do czego zachęcają?  

Jak wspierają efektywne wyrażanie myśli przez osoby uczestniczące w rozmowie?  

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy budują alternatywne dla oceniających komunikaty – opinie. Używają dostarczonego 
przez prowadzącego wzoru. Zauważają wartość stosowania opinii zamiast ocen dla klarowności  
i konstruktywności, efektywności komunikacji.  

 

 

ĆWICZENIE 3 – S6 

Rodzaj aktywności 

Praca własna 

Podział uczestników 

brak 

Materiały Czas trwania 

Papier, długopis, flipchart pisaki 30min 

Rezultaty szczegółowe  

Uczestnik zauważa w jakich obszarach jego życia stosuje oceny i jakie destruktywne skutki może to 
przynosić w skuteczności jego komunikacji i wyrażania myśli. Uczestnik stosuje opinie zamiast ocen 
by podnieść efektywność wyrażania myśli w relacjach z innymi.  

Polecenie dla uczestników 

Zauważ w których obszarach życia używasz ocen. Łatwo znajdziesz te miejsca kiedy zadasz sobie 
pytanie w których relacjach/tematach/częściach życia trudniej mi się porozumiewa?  Zapisz 10 
przykładów z nich na kartce dla siebie. 

 



Użyj początków zdań, inicjujących konstruktywną formę wyrażania się- opinię:  
• Mam wrażenie że 
• Wydaje mi się  
• Moim zdaniem  
• Z mojego doświadczenia wynika, że 
• Widzę to tak, że  
• Proponuję rozwiązanie, które polega na 
• Widzę taką możliwość  
• Według mnie  
•  

Odpowiedz na pytania:  

W których relacjach będę lepiej rozumiany jeśli usunę oceny z języka?  

Które sprawy będzie mi łatwiej załatwiać kiedy usunę oceny z języka?  

Podsumowanie w kręgu, zabierają głos chętni.  

Jak rezygnowanie z ocen wspiera efektywne porozumiewanie się i wyrażanie myśli.  

Czego w Twoim życiu może być mniej a czego więcej jeśli zrezygnujesz z ocen?  

 

Opis przebiegu ćwiczenia 

Uczestnicy dokonują wglądu zakresie stosowania przez nich ocen w codziennym życiu we własnym 
zakresie. Dokonują przebudowy najczęściej używanych sentencji oceniających na opinie z użyciem 
początków zdań dostarczonych przez trenera. Dokonują podsumowania poprzez zauważenie 
wartości posługiwania się opiniami zamiast ocen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE 
 



 

 Znajdź wolny czas i miejsce w którym będziesz mieć przestrzeń dla siebie. Usiądź i spokojnie oddychaj. 
Po uspokojeniu oddech i uciszeniu myśli, skup się na swoim życiu.  

Zaobserwuj i oceń obszary kompetencji  w swoim życiu i pracy:  

1. Proaktywność ( inicjatywa, działanie, samoświadomość, celowość, skupienie na tym co 
możliwe) 

2. Branie odpowiedzialności za powierzone zadania (doprowadzanie zadań do końca, 
nieprzerywanie, dbałość o wynik) 

3. Praca zespołowa (współdziałanie z innymi, godzenie celów własnych i grupowych,  
4. Udzielanie informacji zwrotnej (dzielenie się swoimi przeżyciami w relacji) 
5. Zrozumiałe wyrażanie się, wyrażanie myśli (precyzja, konkrety, język faktów i przeżyć, 

mówienie za siebie)  

 (jeżeli, któryś z obszarów Ciebie nie dotyczy, to go pomiń).  

Kieruj się indywidualnym poczuciem posiadania tej kompetencji w chwili obecnej.  

Określ intuicyjnie, śmiało, ufając swojej ocenie poziomy kompetencji  w każdym z tych obszarów. 
Wstaw znak X w polu odpowiadającym Twojej ocenie poziomu Twoich kompetencji.  

1 - oznacza minimalną kompetencję w danym obszarze 
10 – oznacza bardzo wysoki poziom kompetencji, ekspercki 

PROAKTYWNOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE ZADANIA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
PRACA ZESPOŁOWA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ZROZUMIAŁE WYRAŻANIE SIĘ, WYRAŻANIE MYŚLI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Zrób zdjęcie udzielonych przez siebie odpowiedzi lub zachowaj formularz w celu porównania z 
formularzem wypełnianym na koniec cyklu warsztatów.  
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Znajdź wolny czas i miejsce w którym będziesz mieć przestrzeń dla siebie. Usiądź i spokojnie oddychaj. 
Po uspokojeniu oddech i uciszeniu myśli, skup się na swoim życiu.  

Zaobserwuj i oceń obszary kompetencji  w swoim życiu i pracy:  

1. Proaktywność ( inicjatywa, działanie, samoświadomość, celowość, skupienie na tym co 
możliwe) 

2. Branie odpowiedzialności za powierzone zadania (doprowadzanie zadań do końca, 
nieprzerywanie, dbałość o wynik) 

3. Praca zespołowa (współdziałanie z innymi, godzenie celów własnych i grupowych,  
4. Udzielanie informacji zwrotnej (dzielenie się swoimi przeżyciami w relacji) 
5. Zrozumiałe wyrażanie się, wyrażanie myśli (precyzja, konkrety, język faktów i przeżyć, 

mówienie za siebie)  

Wstaw znak X w polu odpowiadającym  poziomowi Twoich  kompetencji jaki chcesz w przyszłości 
posiadać, takiemu który daje Ci satysfakcję z pracy, pozwala osiągać oczekiwane rezultaty.   

Działaj intuicyjnie, śmiało, ufając swojej ocenie poziomu kompetencji  w każdym z tych obszarów. 
Wstaw znak X w polu odpowiadającym Twojej ocenie poziomu Twoich kompetencji.  

 

1 - oznacza minimalną kompetencję w danym obszarze 
10 – oznacza bardzo wysoki poziom kompetencji, ekspercki 

PROAKTYWNOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE ZADANIA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
PRACA ZESPOŁOWA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ZROZUMIAŁE WYRAŻANIE SIĘ, WYRAŻANIE MYŚLI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Zauważ te kompetencje w których twoja samoocena jest niższa niż samoocena oczekiwana przez 
Ciebie obecnie.  Zauważ wśród tych 5 te kompetencje, które chcesz rozwijać, nawet jeśli ocena ich 
poziomu przez Ciebie jest wysoka.   

Wybierz spośród 5 powyższych kompetencji 3 na których rozwijanie chciałbyś położyć nacisk w 
przyszłości.  

 

Zaplanuj to, co chciałbyś osiągnąć w obszarze tych kompetencji – cele.  

 

Zadbaj o to, aby cele były:  
Specyficzne – pasujące do Ciebie, wybrane przez Ciebie, właściwe i dopasowane do Twojego życia.  
Mierzalne – dające się opisać miarą ilości, dokończenia czegoś, uzyskanej jakości czy zmiany 
Akceptowalne – możliwe do wykonania przez Ciebie, w Twoich warunkach życia, w Twoim systemie 
rodzinnym/zawodowym, w Twoim kontekście finansowym.  
Realne – dające się zrealizować przez Ciebie z wykorzystaniem zasobów Twoich bądź z czyjąś 
zaplanowaną i uzgodnioną pomocą  
Terminowe – mające wyraźnie zaznaczony termin zakończenia  

Dodatkowo cele powinny być zapisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej – ja coś zrobię w 
terminie X oraz powinny być napisane stanowczo i asertywnie.  

Przykład: 
Do końca tego roku rozwinę umiejętność współpracy tak by nie wchodzić w konflikty z zespołem.   
W najbliższym kwartale ukończę szkolenie w zakresie….  
Do końca bieżącego miesiąca zakończę zawieszone w wykonaniu prace XY. 

 

Spośród wypisanych celów wybierz jeden w każdym z obszarów kompetencji, który będzie miał 
najwyższy priorytet dla Ciebie. Pozostałe zapisz w hierarchii ważności.  Zanotuj dlaczego tak ważne 
jest dla Ciebie ich zrealizowanie.  

 

Zastanów się co konkretnie sprawi, że uznasz cel za zrealizowany? Po czym poznasz osiągnięcie 
rezultatu? 

Obszar kompetencji  1: ……………………………………………………. 

Lista celów które podejmę w celu podniesienia danej kompetencji   

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie – dlaczego warto podjąć powyższe działania, jak to wpłynie na moje życie? 

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Obszar kompetencji 2: ……………………………………………………. 

Lista celów które podejmę w celu podniesienia danej kompetencji   

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie – dlaczego warto podjąć powyższe działania, jak to wpłynie na moje życie? 

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obszar kompetencji 3: ……………………………………………………. 

Lista celów które podejmę w celu podniesienia danej kompetencji   

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie – dlaczego warto podjąć powyższe działania, jak to wpłynie na moje życie? 

…………………………………………………………………………………………………………….…..………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..…….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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